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ي�سر اإدارة المناهج والكتب المدر�سية ا�ستقبال اآرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية: 
هاتف: 8-4617304/5، فاك�ص:  4637569، �ص.ب: 1930، الرمز البريدي: 11118

  Humunities.Division@moe.gov.jo :اأو بو�ساطة البريد الإلكتروني

النظم اإلسالمية
وفقه الدعوة

ال�شف الثاني ع�شر 

يسر إدارة املناهج والكتب املدرسية استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين اآلتية:

E-mail: Scientific.Division@moe.gov.jo :أو بوساطة البريد اإللكتروني



قررت وزارة التربية والتعليم تدري�س هذا الكتاب في مدار�س المملكة الأردنية الها�شمية جميعها، بناًء على قرار 
مجل�س التربية والتعليم رقم )2017/87(، تاريخ 2017/3/22م، بدًءا من العام الدرا�شي 2017م/ 2018م.

الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم
عّمان – الأردن/ �ص.ب:1930

1438هـ / 2017مالطبعة الأولى  

يحيى اأبــو  محمد  �سمر  د. 
ــور ــم ــس ــــد فـــــــــوؤاد � عــــائ

العلـمي:  التحريــر 
الـتــــ�ســـمــــيــم :

مـــو�ـــســـى اأحــــــمــــــد  ــــال  ــــ�ــــس ن  
د. عبدالرحمن �سليمان  اأبــو�سعيــلـيك

اللغوي: التحريــر 
الإنــــــــــتــــــاج :

د. كفاح عبدالقــادر ال�سوري يحيــى دقــــق الطـــباعــــة: اأبــو  محمــد  �سمــر  د.  راجــــــــعــــــــها :

وقام بتاأليفه كل من:

عــــــرفــــــات ر�ــــــســــــاد يـــا�ـــســـيـــن
ــوة ــي ــل ع ـــح  ـــال ـــس � عـــــزيـــــزة  د. 
ــربــع ــــو ال مـــــروان عــبــدالــحــافــظ اأب

ــــــــال  ـــــــب كـــــــامـــــــل ال غـــــــال
زايــــد اأبــــــو  ــد  ــم ــح م ـــال  ـــم ج د. 
ــرة ــس ــا� ــي ــع ال ـــد  ـــاج م ـــزة  ـــم ح د. 

ـــوري ـــس ـــ� ال ــــقــــادر  عــــبــــدال كــــفــــاح  د. 

ــة ــق ــاط ــق ط مـــحـــمـــد  ــــد  خــــال د. 

الب�سل اأبــو  مو�سى  عبدالنا�سر  اأ.د. 
داود ــظ  ــي ــف ــح ــدال ــب ع ـــل  هـــاي د. 
ــر ــك ــس ــ� ال عـــــــواد  مـــحـــمـــد  اأ.د 

ال�ساحب “محمد عيد” محمود  اأ.د. 
ــري ــك ــس � خــــالــــد  ــــد  ــــم اأح اأ.د 
العطا ــــو  اأب م�سطفى  اأنـــ�ـــص  اأ.د 

اأ�سرف على تاأليف هذا الكتاب كل من:
ــا( )رئــيــ�ــسً هــلــيــل  مــحــمــد  اأحــمــد  اأ.د. 
عـــربـــيـــات مـــحـــمـــد  ـــــــــل  وائ د. 

)مــقــّرًرا( يحيى  ــو  اأب محمد  �سمر  د. 
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 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
الـمقدمة

اآله و�شحبه  �شيدنا محمد وعلى  المر�شلين،  �شيد  على  وال�شالم  وال�شالة  العالمين،  الحمد هلل رب 
وَمن �شار على نهجه اإلى ي�م الدين، اأما بعد، فهذا كتاب النظم الأ�شالمية وفقه الدع�ة الذي نقدمه لطلبة 
العلم  لطالب  المهمة  الم��ش�عات  من  به  والعلم  درا�شته  تعد  والذي  ال�شرعي،  الثان�ي  الثاني  ال�شف 

ًها له في حياته، وفي منهجه في الدع�ة، واإمامة ال�شالة، والخطابة. وُم�جِّ
يتاألف الكتاب من اأربع وحدات، هي:

النظام الجتماعي: تتناول هذه ال�حدة م��ش�ع الأ�شرة في الإ�شالم واأهدافها، وم�ش�ؤولية المجتمع   -
والدولة تجاه تك�ين الأ�شرة وحمايتها، والتكافل الجتماعي في الإ�شالم ومكانته و�ش�ره، واأحكام 

الميراث والتركات.
نظام العق�بات: تعر�س هذه ال�حدة لمزايا نظام العق�بات في الإ�شالم، وحكمة م�شروعيته، والجريمة   -

وخطرها، والمنهج ال�قائي والعالجي في منع الجريمة.
الجهاد وفقه الدع�ة: تتناول هذه ال�حدة مفه�م الجهاد، وحقيقته، واأن�اعه، وخ�شائ�شه، واأحكامه،   -

و�ش�ابطه، والفرق بينه وبين الإرهاب، وبيان بع�س المفاهيم المغل�طة عن الجهاد.
الدع�ة والخطابة: تعر�س هذه ال�حدة لمنهج الر�ش�ل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم في الدع�ة، والتعريف   -
اإعداًدا  لها  والإعداد  واأحكامها،  الجمعة،  واأهمية خطبة  و�ُشننها،  و�شروطها،  ال�شالة،  في  بالإمامة 

جيًدا، ومهارات الإلقاء الخطابي.
الإ�شهاب  وتجنُّب  �شهلة،  وا�شحة  مت�شل�شلة  بطريقة  الدرو�س  عر�س  الكتاب  تاأليف  في  روعي 
والإطالة، والتركيز على الفروق الفردية بين الطلبة، وتعزيز الأفكار والقيم والتجاهات المراد تحقيقها 

باأن�شطة متن�عة �شائقة تنا�شب م�شت�يات الطلبة جميعهم.
ز  ُتركِّ التي  ال�شرعي،  العلم  لطالب  الالزمة  المهمة  الدرو�س  ا عر�س  اأي�شً الكتاب  تاأليف  في  روعي 
ت�شتثير  والتي  وم�شتقبلهم،  حا�شرهم  في  الطلبة  حياة  تم�س  التي  المعا�شرة  الق�شايا  على  محت�اها  في 
تفكيرهم، وتنمي مهاراتهم العقلية والفكرية، وتحثهم على التفكير الإبداعي والناقد؛ بغية بناء �شخ�شية 

علمية متميزة تدع� اإلى �شبيل ربها بالحكمة والم�عظة الح�شنة.
ا ل�جهه الكريم، واأن تنتفع به نا�شئتنا  ن�شاأل اهلل العلي القدير اأن يتقبل منَّا عملنا هذا، ويجعله خال�شً

في الدنيا والآخرة.
والحمد هلل رب العالمين





الوحدة األولى 
النظام االجتماعي
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تعد الأ�شرة �شر البقاء الإن�شاني، وتمثل اأ�شرة اآدم عليه ال�شالم الأ�شرة الأولى، فمنها ن�شاأت الأ�شر، 
وت�شكلت المجتمعات الإن�شانية، قال اهلل تعالى: { 

 } )�ش�رة الن�شاء، الآية1(. وقد اعتنى الإ�شالم بالأ�شرة عناية كبيرة؛ لتق�م 
العالقات بين اأفرادها على اأ�ش�س �شحيحة متينة. �شتتعرف في هذا الدر�س مفه�م الأ�شرة، ومظاهر 

عناية الإ�شالم بها، واأ�ش�س العالقة الأ�شرية في الإ�شالم.

اأوًل                مفهوم الأ�سرة

الأ�شرة لغًة: ع�شيرة الرجل واأهله، وتاأتي بمعنى الدرع الح�شينة.
وفي ال�شطالح: مجموعة من الأ�شخا�ص الذين يرتبطون مًعا برباط الزواج ال�شرعي، اأو القرابة.
زوج  من  الإ�شالم  في  وتتاألف  المجتمع،  منها  يتك�ن  التي  الأ�شا�شية  ال�حدة  الأ�شرة  ُتمثل 
والأحفاد  والأجداد  الآباء  على  ا�شتملت  اإذا  ا  اأمَّ الن�وية.  الأ�شرة  وت�شمى  واأولدهما،  وزوجة 

وبع�س الأقارب فت�شمى الأ�شرة الممتدة.

ثانيًا         مظاهر عناية الإ�سام بالأ�سرة

تتجلى عناية الإ�شالم بالأ�شرة في اأم�ر عدة، منها:
1- و�شع الت�شريعات والأحكام التي تنظم الحياة الأ�شرية، بما ي�شمن حق�ق اأفراد الأ�شرة جميًعا، 
بدًءا  بمرحلة الخطبة، ثم الزواج، وانتهاًء بالعالقة الزوجية اأحياًنا، وما يترتب على ذلك من اآثار.

2- الدع�ة اإلى بناء الأ�شر وتك�ينها عن طريق ما ياأتي:
} )�ش�رة الن�شاء، اأ - الحث على الزواج والترغيب فيه؛ لق�له تعالى: {

                   الآية 3(،

الأ�شرة في الإ�شالم

الدرس األول

هل تعد اأ�شرتي اأ�شرة ن�وية اأم ممتدة، ُمبيًِّنا اأ�شباب ذلك؟
ر أُفكِّ
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ر و أستنتج أتدبَّ

اأتدبَّر الحديث النب�ي الآتي، ثم اأ�شتنتج ما يدل عليه:
ِف اْلَباِقي«)2(. َف اْلإِيَماِن، َفْلَيتَِّق اهلل ِفي النِّ�شْ َج َفَقِد ا�ْشَتْكَمَل ِن�شْ قال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َمْن َتَزوَّ

)1( �شحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. �شحيح م�شلم، كتاب النكاح، باب ا�شتحباب النكاح لمن تاقت 
نف�شه اإليه، ووجد م�ؤونه، وا�شتغال من عجز عن الم�ؤن بال�ش�م.

)2( المعجم الأو�شط للطبراني، باب الميم، من ا�شمه محمد، وه� حديث ح�شن.
)3( �شحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب ال�شداق، وهو حديث ح�شن.

واإنكار الر�ش�ل عزم اأحد ال�شحابة على عدم الزواج اأبًدا، قائاًل: 
ُج  َواأََتَزوَّ َواأَْرُقُد،  لِّي  �شَ َواأُ َواأُْفِطُر،  �ُم  اأَ�شُ َلِكنِّي  َلُه،  َواأَْتَقاُكْم  هلِلِ  اُكْم  َلأَْخ�شَ اإِنِّي  َواهلِل  اأََما   ...«

اَء، َفَمْن َرِغَب َعْن �ُشنَِّتي َفَلْي�َس ِمنِّي«)1(.  النِّ�شَ
ب- الإعالء من �شاأن الرابطة الزوجية المك�نة لالأ�شر؛ اإذ َعدَّ الإ�شالم العالقة بين الرجل والمراأة 

} )�ش�رة الن�شاء، الآية 21(. ميثاًقا غليًظا؛ لق�له تعالى: { 
تعــالى:  اهلل  قــال  بليــغــة،  بيانية  ب�ش�رة  الزوجـين  بين  العالقة  الكريم  القراآن  ر  و�ش�َّ

الزوجين �شتر واإعفاف  البقرة، الآية 187(؛ فكلٌّ من  )�ش�رة   { }
لالآخر. 

3- الدع�ة اإلى ت�شهيل تك�ين الأ�شر بتي�شير �شبل الزواج؛ لق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »ِمْن ُيْمِن 
َداِقَها«)3(. ْمِرَها، َوِقلَُّة �شَ اْلَمْراأَِة َت�ْشِهيُل اأَ

ثالثًا       اأ�س�ص العاقة الأ�سرية في الإ�سام

تق�م العالقة الأ�شرية في الإ�شالم على مجم�عة من الأ�ش�س، منها:
1- وحدة الأ�شل الإن�شاني: ُخِلق الزوجان من اأ�شل ب�شري واحد، قال تعالى: { 

 } )�ش�رة الن�شاء، الآية 1(.
�ى اأوا�شر العالقات الأ�شرية بالأمان النف�شي الذي ت�جده الم�دة والرحمة  2- الم�دة والرحمة: ُتقَّ

وال�شكينة بين اأفراد الأ�شرة، قال اهلل تعالى: { 
 } )�ش�رة الروم، الآية 21(. 
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 اأتدبَّر الن�شيين ال�شرعيين الآتيين، ثم اأ�شتنتج اأ�ش�ًشا اأخرى من اأ�ش�س العالقة الأ�شرية:
1- قال اهلل تعالى: {  }  )�ش�رة البقرة، الآية 83(.

يَحُة...«)3(. يُن النَّ�شِ 2- قال �شلَّى اهلل عليه و�شلِّم: »الدِّ

ر وأستنتج أتدبَّ

3- الحترام المتبادل: الحترام قيمة لزمة ل�شتقرار الحياة الأ�شرية ودوام المحبة بين اأفرادها، 
ويك�ن ذلك بح�شن الخطاب، ولطف التعامل، والت�شاور في اأم�ر الأ�شرة، وا�شتماع كل فرد 

منها لراأي الآخر واحترامه.
4- الم�شاواة والعدالة في الحق�ق وال�اجبات: لكل فرد من اأفراد الأ�شرة حق�ق وواجبات، فاإذا 
اأدى كلٌّ منهم واجباته على اأكمل وجه انتظمت حياة اأفراد الأ�شرة كلها، وقامت العالقة بينهم 
على اأ�شا�س من الم�ش�ؤولية، وتتكامل هذه الم�ش�ؤولية حين يعرف كلٌّ منهم حق�قه وواجباته، 
في�شهم�ن جميًعا في تما�شك الأ�شرة، قال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: » ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْش�ؤُوٌل، 
ُجُل َراٍع َعَلى اأَْهِلِه َوُهَ� َم�ْش�ؤُوٌل، َوالَمْراأُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َزْوِجَها  وٌل، َوالرَّ َفالإَِماُم َراٍع َوُهَ� َم�ْش�ؤُ
َوِهَي َم�ْش�ؤوَلٌة، َوالَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل �َشيِِّدِه َوُهَ� َم�ْش�ؤُوٌل، اأََل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْش�ؤُوٌل«)1(.

اأداء الم�ش�ؤوليات المختلفة، فَعِن  التعاون في  اأفراد الأ�شرة: حث الإ�شالم على  التعاون بين   -5
َنُع ِفي َبْيِتِه؟  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َي�شْ َة ر�شي اهللُ عنها : »َما َكاَن النَِّبيُّ �شَ اْلأَ�ْشَ�ِد َقاَل: �َشاأَْلُت َعاِئ�شَ
اَلِة« )2(. اَلُة َخَرَج اإَِلى ال�شَّ َرِت ال�شَّ َقاَلْت: َكاَن َيُك�ُن ِفي ِمْهَنِة اأَْهِلِه، َتْعِني ِخْدَمَة اأَْهِلِه، َفاإَِذا َح�شَ

فالتعاون ي�طد عالقات اأفراد الأ�شرة بع�شهم ببع�س، ويحمي الأ�شرة من التفكك.

} )�ش�رة التحريم، الآية 6(. )1( �شحيح البخاري، كتاب النكاح، باب {
)2( �شحيح البخاري، كتاب النفقات، باب خدمة الرجل في اأهله.

)3( �شحيح م�شلم، كتاب الإيمان، باب بيان اأن الدين الن�شيحة.

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-  اأحر�س على تما�شك اأ�شرتي.

2-   اأتعاون مع اأفراد اأ�شرتي، واأق�م ب�اجبي على اأكمل وجه.
3- اأت�شاور مع اأفراد اأ�شرتي في اأم�ري.

. ............................................. -4
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1- ما المق�ش�د بالأ�شرة لغًة وا�شطالًحا؟
ح ذلك. 2- من مظاهر عناية الإ�شالم بالأ�شرة الدعوة اإلى بناء الأ�شر وتكوينها، و�شِّ

د ثالثة من اأ�ش�س العالقات الأ�شرية. 3- عدِّ
4- من اأ�ش�س العالقة بين اأفراد الأ�شرة وحدة الأ�شل الإن�شاني، بيِّن ذلك.

5- اذكر اأثًرا واحًدا يترتب على كلٍّ مما ياأتي:
اأ    - التعاون بين اأفراد الأ�شرة.

ب - الم�دة والرحمة.
جـ - الم�شاواة والعدالة في الحق�ق وال�اجبات.

6- عالَم يدل كل ن�س من الن�ش��س ال�شرعية الآتية:
.{ اأ    - قال اهلل تعالى: {

ب - قال اهلل تعالى: {  }.
َداِقَها«. جـ - قال ر�ش�ل اهلل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »ِمْن ُيْمِن اْلَمْراأَِة َت�ْشِهيُل اأَْمِرَها، َوِقَلُّة �شَ
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اأهداف الأ�شرة في الإ�شالم
الدرس الثاني

حظيت الأ�شرة باهتمام كبير في ديننا الحنيف؛ فهي اللبنة الرئي�شة التي ين�شاأ فيها الأفراد على 
القيم الإيمانية والأخالق الكريمة، وهي التي تمنحهم ثقتهم باأنف�شهم، وتنمي م�اهبهم، وتعزز 
فيهم القيم الإ�شالمية، وتلبي حاجاتهم الفطرية والجتماعية والنف�شية، وتعمق لديهم الحر�س على 
اأداء الحق�ق وال�اجبات، فين�شاأ حينئٍذ مجتمع متكافل، متراحم، كالج�شد ال�احد اإذا ا�شتكى منه 

ع�ش� تداعى له �شائر الج�شد بال�شهر والحمى. وفي ما ياأتي اأبرز اأهداف الأ�شرة في الإ�شالم:

اأوًل         تحقيق العفة والتح�سين لدى الزوجين 

راعى الإ�شالم  وج�د الدوافع الفطرية في النف�س الإن�شانية، ودعا اإلى اإ�شباعها بالزواج ال�شرعي 
د هذا المعنى الر�ش�ل �شلَّى اهلل عليه  الذي يق�شد منه العفاف، والبعد عن الزنا والفاح�شة، وقد اأكَّ
ُن ِلْلَفْرِج،  ِر َواأَْح�شَ نَُّه اأََغ�سُّ ِلْلَب�شَ ْج، َفاإِ َباِب، َمِن ا�ْشَتَطاَع الَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ َر ال�شَّ و�شلَّم، فقال: »َيا َمْع�شَ

نَُّه َلُه ِوَجاٌء«)1(.  ْ�ِم َفاإِ َوَمْن َلْم َي�ْشَتِطْع َفَعَلْيِه ِبال�شَّ

ثانيًا         تحقيق ال�سكينة والمودة والرحمة بين الزوجين

من حكمة اهلل تعالى وف�شله اأن خلق لنا من اأنف�شنا اأزواًجا، وجعل الأ�شرة م��شع �شكن للزوجين، 
واأقام الحياة الزوجية بينهما على الم�دة والرحمة؛ ما ير�شخ دعائم ال�شتقرار في الأ�شرة، قال 

اهلل تعالى: { 
 } )�ش�رة الروم، الآية21(. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الزوجين تعميق 
اأوا�شر التعاون في الأ�شرة، بحيث يتحمالن مًعا م�شوؤولية اإن�شاء ن�شل �شالح يعي�ص في كنف اأ�شرة 

ت�ش�دها المحبة والم�دة، فين�شاأ الأطفال ن�شاأة م�شتقرة عمادها الحترام المتبادل.

  )1( �شحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم ي�شتطع الباءة فلي�شم.
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ثالثًا        اإيجاد الن�سل ال�سالح، و�سون االأن�ساب من االختالط 

 حر�ص الإ�شالم على بناء الأ�شرة بناًء يقوم على الن�شل ال�شالح، والبعد عن اأ�شباب الفاح�شة 
والف�شاد؛ لذا حث على الزواج ال�شرعي لإن�شاء اأ�شرة م�شلمة يعرف كل فرد من اأفرادها حق�قه  
وواجبـاته، و�شـرع لها من الأحكـام ما يـكفـل �شالمـة الأن�شـاب من الختـالط، قـال اهلل تعـالى: 
اأي  م  وحرَّ  ،)72 الآية  النحل،  )�ش�رة   {  }
عالقــة ل تقوم على اأ�شا�ص الــزواج ال�شحيح، وو�شع ال�شوابط التي تحــول دون ن�شوء العالقات 
المحرمــة؛ فاأمــر بغ�ــس الب�شــر، ودعــا اإلى العفــة، ومنع الخلــ�ة بالمــراأة الأجنبيــة، ونهى عن 
اختــالط الن�شاء بالرجال من غيــر مراعاة لأحكام ال�شريعة، قــال اهلل تعالى: {  
  

... }  )�ش�رة الـن�ر ،   الآيـتــان 31-30(.

رابًعا                 التربية ال�سوية لاأطفال 

يتعهد ال�الدان اأطفالهما بالتربية ال�شليمة منذ ال�لدة، فيتلق�ن منهما اأ�ش�س العقيدة ال�شحيحة، 
ويتعلم�ن كيفية اأداء العبادات، فين�شاأون على حب اهلل ور�ش�له. 

التي  مهاراتهم  وتنمية  اأنف�شهم،  على  العتماد  كيفية  الأبناء  تعليم  على  ا  اأي�شً ال�الدان  يعمل 
ت�شاعدهم على بناء م�شتقبلهم العلمي وال�شخ�شي، مثل: اإدارة ال�قت، والتفكير الإيجابي، وما 
يلزمهم من عل�م الع�شر، مثل: تعلم اللغات، وبرامج الحا�ش�ب، وتنمية اله�ايات المختلفة. وفي 
هذا ال�شياق، ينبغي لل�الدين الم�شاواة بين الأبناء، وعدم تمييز الذك�ر من الإناث في المعاملة، 
فقد حث الإ�شالم على مراعاة حق�ق البنت تحديًدا؛ رفًعا للظلم الجتماعي الذي كانت تعانيه 

المراأة في الجاهلية، من تف�شيل الذكر على الأنثى.

في العالقة بين ال�ظيفة النف�شية وال�ظيفة الترب�ية لالأ�شرة في الإ�شالم.
ر أُفكِّ
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خام�ًسا          تكوين المجتمع الم�سلم وترابطه

يهدف الإ�شالم من بناء الأ�شرة اإلى تك�ين المجتمع الم�شلم المترابط، وت�ثيق ُعَرى الأخ�ة 
بين اأفراده بالم�شاهرة والن�شب، قال اهلل  تعالى: {  

} )�ش�رة الحجرات، الآية 13(.

�ساد�ًسا          الحث على العمل النافع المنتج

حين يدرك الزوج عظم الم�ش�ؤولية التي ي�شطلع بها، فاإنه يحر�س على العمل لي�فر لأ�شرته ما 
يلزمها، مثل: الغذاء، والك�شاء، والدواء.

والأ�شرة هي التي ُتنِجب اأبناء يعمل�ن في مختلف الميادين والمهن؛ ما ي�ؤثر اإيجاًبا في اقت�شاد 
البلد واكتفائه الذاتي.

ونظًرا اإلى الزيادة الم�شتمرة في نفقات المعي�شة، ورغبة الأ�شرة في تح�شين م�شت�ى معي�شتها، 
فاإن الزوجة ت�شارك زوجها في تحمل م�ش�ؤوليات المعي�شة، بما في ذلك التخطيط لالإنفاق فيما 

يع�د بالنفع على اأفراد الأ�شرة جميًعا، وتر�شيد النمط ال�شتهالكي، وتعزيز النمط الإنتاجي.

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
ر حر�س الإ�شالم على بناء اأ�شر �ش�ية متينة. 1-  اأُقدِّ

2-  اأعفُّ نف�شي عن المحرمات.
اأحر�س على العمل لأوفر لأ�شرتي عي�شة �شعيدة مطمئنة.  -3

. .......................................  -4

  أستنتج

وزمالئي اأثًرا �شلبيًّا لنت�شار النمط ال�شتهالكي بين الأ�شر.
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1- بيِّن مفهوم الأ�شرة في ال�شطالح.
2- ما الفرق بين الأ�شرة الن�وية والأ�شرة الممتدة؟

3- اذكر ثالثة اأهداف لالأ�شرة في الإ�شالم.
ح اأثر الزواج في تن�شئة الأبناء تن�شئة اإ�شالمية �شحيحة. 4- و�شِّ

5- �شرع الإ�شالم من الأحكام ما يكفل لالأ�شرة �شالمة الأن�شاب من الختالط، اذكر ثالثة من 
هذه الأحكام. 

6- علِّل: اهتمام الإ�شالم بحق�ق البنت اأكثر من حق�ق ال�لد في الن�ش��س ال�شرعية.
ح ذلك. 7- من اأهداف الأ�شرة في الإ�شالم التربية ال�شوية لالأطفال، و�شِّ

8- ا�شتخرج اأهداف الأ�شرة الم�شتفادة من الن�شين ال�شرعيين الآتيين:
  اأ   - قال اهلل تعالى: { 

.{ 
ْج، َفاإِنَُّه  َباِب، َمِن ا�ْشَتَطاَع الَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ َر ال�شَّ ب - قال ر�ش�ل اهلل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: » َيا َمْع�شَ

ْ�ِم َفاإِنَُّه َلُه ِوَجاٌء«. ُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َي�ْشَتِطْع َفَعَلْيِه ِبال�شَّ ِر َواأَْح�شَ اأََغ�سُّ ِلْلَب�شَ
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الأ�شرة هي وحدة بناء المجتمع، وما المجتمع اإل مجم�عة اأ�شر تعي�س مًعا، وترتبط فيما بينها 
بق�انين واأنظمة تحكمها. فاإذا كانت الأ�شرة مترابطة متعاونة واعية كان المجتمع كله �شليًما ق�يًّا، 
واإذا كانت الأ�شرة مفككة في عالقاتها، متباينة في الفكر وال�شل�ك كان المجتمع �شعيًفا مفكًكا.

وتاأ�شي�ًشا على ذلك، فاإن المجتمع ي�شارك الدولة في م�ش�ؤولية تك�ينها، وحمايتها، والمحافظة 
على ا�شتقرارها.

اأوًل         م�سوؤولية المجتمع والدولة في تكوين االأ�سرة

 نظًرا اإلى اأهمية الأ�شرة ومنزلتها العظيمة؛ فقد اأولها الإ�شالم عناية فائقة، واأ�شند اإلى المجتمع 
م�ش�ؤولية تك�ين اأ�شر �شالحة باتباع ما ياأتي: 

1- تفعيل دور و�شائل الت�جيه والإر�شاد ممثلة في الخطباء وال�عاظ، وو�شائل الإعالم؛ بالحث 
على الزواج ال�شرعي، والرتقاء ب�عي الأمة؛ باإدراك اأهمية الزواج في الإ�شالم.

الإ�شهام في تذليل ال�شع�بات المادية التي ت�اجه ال�شباب وتمنعهم من الزواج، مثل: م�شكلة   -2
البطالة، وال�شكن، وتقديم الم�شاعدة المادية للمقبلين على الزواج، مثل: الهبات، والقرو�س 

الح�شنة.
التق�ى، وح�شن  باأن يتحرى كلٌّ منهما في �شريكه  الم�شاعدة على ح�شن الختيار: وذلك   -3
ِلأَْرَبٍع:ِلَماِلَها،  اْلَمْراأَُة  »ُتْنَكُح  و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  لق�له  والأمانة؛  والق�ة)1(،  الخلق، 
يِن َتِرَبْت َيَداَك«)2(، وق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم:  ِبَها، َوِلَجَماِلَها، َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ َوِلَح�شَ
اٌد«)3(.  لَّ َتْفَعُل�ا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي الأَْر�ِس َوَف�شَ ْ�َن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفاأَْنِكُح�ُه، اإِ »اإَِذا َجاَءُكْم َمْن َتْر�شَ

 م�ش�ؤولية المجتمع والدولة 
تجاه اإن�شاء الأ�شرة وحمايتها

الدرس الثالث

 )1( الق�ة: لي�س المق�ش�د هنا فقط الق�ة الج�شمية واإنما ق�ة الُحجة والمنطق وال�شخ�شية والق�امة للرجل.
 )2( �شحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين . و�شحيح م�شلم، كتاب الر�شاع، باب ا�شتحباب ذات الدين.

 )3( جامع الترمذي، اأبواب النكاح، باب ما جاء اإذا جاءكم من تر�شون دينه فزوجوه. وهو حديث ح�شن.
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 ومن واجب المجتمع ت�جيه الخاطبين، وتعريفهم باأحكام الزواج، وذلك بعقد الدورات 
التدريبية والندوات التثقيفية لبناء الأ�شرة على ق�اعد متينة �شالحة.

تي�شير المه�ر، والتخفيف من تكاليف الزواج: وذلك بالحد من العادات البغي�شة التي تت�شبب   -4
في عزوف ال�شباب عن الزواج. وقد بيَّن الر�ش�ل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم  اأن اأف�شل الزواج اأقله مهًرا 
ُرُه«)1(. وواجب المجتمع اأن يحارب  وتكاليف فقال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َخْيُر النَِّكاِح اأَْي�شَ
الحد منها. اأو  الكفيلة بمنعها،  الإجراءات  الزواج، واتخاذ  التي تح�ل دون  العادات  هذه 

وزمالئي في دور اآخر يمكن فيه للمجتمع الإ�شهام في تك�ين الأ�شرة ال�شالحة.
ر أُفكِّ

ثانيًا         م�سوؤولية المجتمع والدولة تجاه حماية االأ�سرة

تقع على المجتمع والدولة م�ش�ؤولية حماية الأ�شرة من ع�امل التفكك والنحالل. وفي ما 
ياأتي اأبرز هذه الم�ش�ؤوليات:

منــع الأنكحــة غير الم�شروعة؛ مثــل: نكاح المتعة، والنــكاح الموؤقت، والنــكاح العرفي،   -1
والنــكاح المدني؛ ووجــوب توثيق عقد الزواج في المحاكم ال�شرعيــة؛ منًعا لإنكار العالقة 

الزوجية، وحفاًظا على حق�ق الزوجة والأولد.
ت�عية النا�س بتطبيق اأحكام ال�شرع التي تجنب الأ�شرة مظاهر الف�شاد والنحالل، مثل:  -2

اأ   - الختالط المن�شبط، وعدم اختالط الرجال بالن�شاء من دون �شرورة �شرعية.
ب- التزام اللبا�س ال�شرعي، وغ�س الب�شر؛  لق�له تعالى: {      

  } )�ش�رة الن�ر، الآيتان 31-30(.
الإ�شالح بين الزوجين في حال الخ�شومة وال�شقاق، قال تعالى: {   -3

 {
)�ش�رة الن�شاء، الآية 35(.

  )1( �شنن اأبي داود، اأول كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم ي�شم �شداًقا حتى مات، وهو حديث �شحيح.
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مراقبة و�شائل الإعالم، ومنع تقديم النماذج ال�شيئة التي ت�شرف ال�شباب عن الزواج، والتي   -4
ُت�شجع على الف�شاد والنحالل، وت�ؤدي اإلى تفكك الأ�شر وانهيارها. 

وعلمية  ثقافية  م��ش�عات  تت�شمن  بحيث  المراحل،  مختلف  في  التعليم  مناهج  ا�شتثمار   -5
يء الطلبة لإن�شاء اأ�شر م�شلمة وفق ال�ش�ابط ال�شرعية. متن�عة، وُتهِّ

6- اإن�شاء دائرة قا�شي الق�شاة مديرية الإ�شالح والتوفيق الأ�شري؛ لتحقيق الروؤية الوطنية المتعلقة 
ُتَحلُّ  بحيث  اأفرادها،  بين  العالقة  ن�عية  وتح�شين  ا�شتقرارها،  و�شمان  الأ�شرة،  بحماية 
النزاعات الأ�شرية بالطرائق ال�دية ما اأمكن، عن طريق الت�عية والتثقيف والإر�شاد الأ�شري؛ 

منًعا لت�شتتها، ورفًعا للمعاناة  المادية والنف�شية لأفرادها.

وزمالئي في دور اآخر يمكن به للمجتمع الإ�شهام في حماية الأ�شرة ورعايتها.
ر أُفكِّ

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-  اأحر�س على تك�ين اأ�شرة م�شلمة.

الأح�ال  قان�ن  في  الأ�شرة  م��ش�عات  بتقنين  الأ�شرة  حماية  على  الدولة   حر�س  ر  اأُقدِّ  -2
ال�شخ�شية الأردني.

. ..................................................... -3

- اأبحــث بالتعــاون مع اأفــراد اأ�شرتي فــي الم�قــع الإلكتروني لدائرة قا�شــي الق�شاة 
    )www.sjd.gov.go(، عــن مهام مكاتب الإ�شــالح والتوفيق الأ�شري، ثم اأكتب 

تقريًرا عنها، واقراأه في الإذاعة المدر�شية.

أُثري خبراتي
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1- تتمثل م�ش�ؤولية المجتمع والدولة في تك�ين الأ�شرة في اأم�ر عدة، اذكر ثالثة منها.
ح دور و�شائل التوجيه والإر�شاد في تكوين الأ�شرة. 2- و�شِّ

اأم�ر عدة، اذكر ثالثة  3- تتمثل م�ش�ؤولية المجتمع والدولة حيال حماية الأ�شرة ورعايتها في 
منها.

ُرُه« ؟ 4- ما الت�جيه الم�شتفاد من ق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َخْيُر النَِّكاِح اأَْي�شَ
5- من م�ش�ؤوليات الدولة في حماية الأ�شرة منع الزواج العرفي، علِّل ذلك.

ح الهدف من  اإن�شاء دائرة قا�شي الق�شاة مديرية الإ�شالح والتوفيق الأ�شري. 6- و�شِّ
7- هاِت مثاًل على كلٍّ مما ياأتي:

اأ    - اإ�شهام المجتمع في حل الم�شكالت المادية التي ت�اجه ال�شباب.
ب - ُحكم �شرعي يحمي الأ�شرة من ع�امل الف�شاد والنحالل.
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مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ

بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأُكِمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�شبها:
اأوًل: الدر�ص الأول )الأ�سرة في الإ�سام(.

مجموعة مــن الأ�شخا�ص الذين يرتبطــون مًعا برباط 
الزواج ال�شرعي اأو القرابة.

.............................

.............................

............................

• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................

.......................................................-1
......................................................
.......................................................-2
اأ  -...................................................

ب-....................................................

اأ�س�ص العاقة الأ�سرية في 
الإ�سام : 

مظاهر عناية الإ�سام 
بالأ�سرة:

الأ�سرة في الإ�سام



21

 ثانيًا: الدر�ص الثاني )اأهداف الأ�سرة في الإ�سام(.

ثالثًـا: الدر�ص الثالث )م�سوؤولية المجتمع والدولة تجاه اإن�ساء  االأ�سرة وحمايتها(.

اأهداف الأ�سرة في الإ�سام

•	.................................
•	................................
•	  ................................. 
•	.................................
•	 .................................

.................................

تتمثل م�سوؤولية المجتمع والدولة حيال 
تكوين الأ�سرة في ما ياأتي:

تتمثل م�سوؤولية المجتمع والدولة حيال 
حماية الأ�سرة في ما ياأتي:

•	.................................
•	................................
•	  ................................. 
•	.................................
•	 .................................

.................................

م�سوؤولية المجتمع والدولة تجاه اإن�ساء 
الأ�سرة وحمايتها
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وتنمية  الفرد  لتربية  نظاًما  ليك�ن  المجتمع  اأفراد  بين  الجتماعي  بالتكافل  الإ�شالم  عني 
المجتمع  اأفراد  بين  الجتماعية  للعالقات  ونظاًما  وتكافلها،  الأ�شرة  لتك�ين  ونظاًما  �شخ�شيته، 
كافًة، ونظاًما للمعامالت المالية والعالقات القت�شادية التي ت�ش�د المجتمع الإ�شالمي، فالتكافل 

الجتماعي ي�شمل مختلف ج�انب الحياة.

اأوًل                      مفهوم التكافل الجتماعي

التكافل الجتماعي ه� م�شاركة اأفراد المجتمع في المحافظة على م�شالحه العامة والخا�شة،  
ودفع المفا�شد والأ�شرار المادية والمعن�ية عن مجم�ع اأفراده، بحيث ي�شعر كل فرد فيه بحق�قه 

وواجباته تجاه الآخرين.
يهدف التكافل الجتماعي في الإ�شالم اإلى تاأمين حاجات المجتمع اأفراًدا وجماعات؛ �ش�اء 
بينه وبين  الحميمة  بالعالقة  الإن�شان  ي�شعر  اأو فكرية، بحيث  معن�ية،  اأو  مادية،  كانت حاجات 

النا�س جميًعا؛ تحقيًقا لق�ل اهلل تعالى: { 
} )�ش�رة الحجرات، الآية 13(.   

ثانيًا              مكانة التكافل الجتماعي في الإ�سام  

دعا الإ�شالم اإلى التكافل الجتماعي بين اأفراد المجتمع ال�احد، وقد تجلَّت اأهمية هذا التكافل 
في اأم�ر عدة، منها:

ِفي  ِمِنيَن  اْلُم�ؤْ »َمَثُل  و�شلَّم:  عليه  اهلل  لق�له �شلَّى  المجتمع؛  اأفراد  بين  التعاون  اأوا�شر  ت�ثيق   -1
ِد  اْلَج�شَ �َشاِئُر  َلُه  َتَداَعى   �ٌ ُع�شْ ِمْنُه  ا�ْشَتَكى  اإَِذا  ِد  اْلَج�شَ َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم،  ِهْم،  َتَ�ادِّ

ى« )1(. َهِر َواْلُحمَّ ِبال�شَّ

التكافل الجتماعي في الإ�شالم
الدرس  الرابع

 )1( �شحيح م�شلم، كتاب البر وال�شلة والآداب، باب تراحم الموؤمنين وتعاطفهم وتعا�شدهم.
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اأثًرا واحًدا للتكافل الجتماعي في الفرد، وفي المجتمع.
أستنتج

2- الإنفــاق في مختلف اأوجــه الخير؛ فقد َعدَّ القراآن الكريم اإم�شــاك المال وحجبه عن الفقراء 
والم�شاكين �شبياًل اإلى التهلكة، ومدعاًة للعذاب الأليم ي�م القيامة، قال اهلل تعالى:{ 

 } )�ش�رة الت�بة، الآية 34(.
تلبية جميــع حاجات المجتمع الأدبيــة، وال�شيا�شيــة، والدفاعية، والجنائيــة، والقت�شادية،   -3

والأخالقية، والتعبدية، والح�شارية، والمعي�شية.
لَّى اهللُ َعَلْيِه و�َشلََّم ع�ن المرء لأخيه �شبًبا لع�ن اهلل  4- نيل ر�شا اهلل تعالى؛ فقد جعل الر�ش�ل �شَ
�َس َعْن ُم�ؤِْمٍن ُكْرَبًة ِمْن  له، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُش�ُل اهلِل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َمْن َنفَّ
َعَلْيِه  َر اهللُ  ٍر، َي�شَّ َر َعَلى ُمْع�شِ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْ�ِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َي�شَّ �َس اهللُ  ْنَيا، َنفَّ ُكَرِب الدُّ
ْنَيا َواْلآِخَرِة، َواهللُ ِفي َعْ�ِن اْلَعْبِد َما َكاَن  ْنَيا َواْلآِخَرِة، َوَمْن �َشَتَر ُم�ْشِلًما، �َشَتَرُه اهللُ ِفي الدُّ ِفي الدُّ

اْلَعْبُد ِفي َعْ�ِن اأَِخيِه،...«)1(.

ثالثًا         الأ�س�ص المعنوية للتكافل الجتماعي في الإ�سام

و�شع الإ�شالم اأ�ش�ًشا معن�يًة لإقامة التكافل الجتماعي بين اأفراد المجتمع الإ�شالمي، وفي ما 
ياأتي اأهمها:

اإقامة العالقات بين الأفراد بناًء على مبداأ الأخ�ة، قال اهلل تعالى: {  } )�ش�رة   -1
الحجرات، الآية 10(. 

ربط الإيمان باهلل تعالى با�شت�شعار حق�ق الأخ�ة الإن�شانية، التي من مظاهرها اإ�شاعة الحب   -2
والحترام بين الأفراد، فال يبلغ الإيمان كماله اإل اإذا اأحب المرء لأخيه ما يحب لنف�شه، وكان 
ا، قال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َل ُي�ؤِْمُن اأََحُدُكْم َحتَّى  له كالبنيان المر�ش��س ي�شد بع�شه بع�شً

ِه« )2(.  ُيِحبَّ ِلأَِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْف�شِ
معاملة الآخرين بالإح�شان، وعدم القت�شار على العدل في اإحقاق الحق�ق. فاإذا كان العدل   -3
يعني اإعطاء كل اإن�شان حقه من دون ظلم، فاإن الإح�شان يعني التنازل والم�شامحة في الحق�ق،  

  )1( �شحيح م�شلم، كتاب الدعوات، باب ف�شل الجتماع على تالوة القراآن.
  )2( �شحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان اأن يحب لأخيه ما يحب لنف�شه.
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تف�شيل الإن�شان الآخرين على نف�شه، واإيثارهم بالخيرات التي اأنعم اهلل بها عليه؛ ما ي�ؤدي اإلى   -4
اإ�شاعة الرحمة والمحبة بين اأفراد المجتمع، في ما يعد �ش�رة من �ش�ر الإح�شان التي جاءت 
لديهم  بما   المهاجرين  اإخوانهم  اآثروا  الذين  الأن�شار  تعالى  اهلل  امتدح  فقد  ال�شريعة؛  بها 

على اأنف�شهم، قال اهلل تعالى: { 
} )�ش�رة الح�شر، الآية 9(.

رابًعا        م�سادر تمويل التكافل الجتماعي في الإ�سام 

د الإ�شالم للتكافل الإجتماعي م�شادر مالية، منها ما ه� واجب، ومنها ما ه� م�شتحب،  حدَّ
وفي ما ياأتي بيان لكلٍّ منها:

1- م�شادر التكافل المالية التي  اأوجبها الإ�شالم على الم�شلم في ماله:  
   اأ - الــزكاة: هــي الركن الثالث من اأركان الإ�شالم؛ اإذ يجب علــى الم�شلم اأن يدفع جزًءا من 

مالــه - ب�شروط معينة - اإلــى الفقراء والمحتاجين، قــال اهلل تعالى:{ 

 } )�ش�رة الت�بة، الآية 60(.
معينة،  اأح�ال  في  المحتاجين  الأقارب  على  النفقة  الإ�شالم  اأوجب  ال�اجبة:  النفقات   - ب 
ر في الإنفاق على َمن ا�شترعاه اهلل اإياه كالأولد والزوجة، قال  ورتَّب الإثم على َمن ُيق�شِّ

ْن َيْمِلُك ُق�َتُه«)1(. �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َكَفى ِباْلَمْرِء اإِْثًما اأَْن َيْحِب�َس َعمَّ
جـ - الميراث: يتمثَّل في توزيع مال الميت على الورثة ب�شروط واأحوال معينة.

  د - النذور: اأوجب الإ�شالم ال�فاء بالنذر، وجعل ذلك من �شفات الأبرار المتقين. والنذور 
تك�ن عادة للفقراء، والمحتاجين، واأ�شحاب الحاجة في المجتمع.

قال اهلل تعالى: { 
 } )�ش�رة النحل، الآية90(.

 )1( �شحيح م�شلم، كتاب الزكاة، باب ف�شل النفقة على العيال والمملوك، واإثم من �شيعهم اأو حب�ص نفقتهم عنهم )يعني عدم الإنفاق 
عمن ا�شترعاه اهلل اإياهم، مثل: ال�لد، والزوجة، والخادم(.
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مع زمالئي الكفارات المترتبة على  الحنث باليمين، وكفارة اإف�شاد ال�شيام في نهار رم�شان.
أستنتج

2- م�شادر التكافل المالية غير ال�اجبة على الم�شلم، التي ُي�شتَحب اأن ُيخِرجها في ماله.
من اأمثلتها: �شدقات التط�ع، وال�قف، وال��شايا، والهبات، والقر�س الح�شن. وهي ُتعطى 

لأ�شحاب الحاجات في المجتمع، وُي�ؤَجر فاعلها. 

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-  اأحر�س على م�شاعدة المحتاجين.

ر دور الإ�شالم في تحقيق الحياة الكريمة للنا�س. 2-  اأُقدِّ
. ................................................ -3

هـ- الكفارات: هي ما فر�شه الإ�شالم على الم�شلم في حال ارتكب بع�س المحظ�رات، 
اأو ترك بع�س ال�اجبات، مثل: كفارة الحنث باليمين، اأو كفارة اإف�شاد ال�شيام في نهار 
رم�شان، وغير ذلك من الأعمال التي جعل الإ�شالم جزًءا من كفارتها اإطعام الم�شاكين.  
ن يع�لهم، ويخرجها في �شهر  و - �شدقة الفطر: هي ما يدفعه الم�شلم زكاة عن نف�شه وعمَّ

ع على الفقراء والم�شاكين. رم�شان ب�شروط مخ�شو�شة، بحيث ُتوزَّ
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ح المق�شود بكلٍّ مما ياأتي: التكافل الجتماعي، الكفارات.  و�شِّ  -1
بّين دللة الن�ش��س ال�شرعية الآتية في بيان مكانة التكافل الجتماعي في الإ�شالم:  -2

.{ اأ    - ق�ل اهلل تعالى: { 
َعْنُه  �َس اهللُ  َنفَّ ْنَيا،  الدُّ ُكَرِب  ِمْن  ُكْرَبًة  ُم�ؤِْمٍن  َعْن  �َس  َنفَّ ب- ق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َمْن 
َواْلآِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ ِفي  َعَلْيِه  اهللُ  َر  َي�شَّ ٍر،  ُمْع�شِ َعَلى  َر  َي�شَّ َوَمْن  اْلِقَياَمِة،  َيْ�ِم  ُكَرِب  ِمْن  ُكْرَبًة 
ْنَيا َواْلآِخَرِة، واهللُ ِفي َعْ�ِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْ�ِن  َوَمْن �َشَتَر ُم�ْشِلًما، �َشَتَرُه اهللُ ِفي الدُّ

اأَِخيِه،...«.
َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم،  ِهْم،  َتَ�ادِّ ِفي  اْلُم�ؤِْمِنيَن  »َمَثُل  و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  ق�له  جـ- 

ى«. َهِر َواْلُحمَّ ِد ِبال�شَّ ٌ� َتَداَعى َلُه �َشاِئُر اْلَج�شَ ِد اإَِذا ا�ْشَتَكى ِمْنُه ُع�شْ اْلَج�شَ
3- اأقام الإ�شالم نظام التكافل الجتماعي على اأ�ش�س معن�ية، اذكر ثالثة منها.

ح اأهمية النفقات الواجبة بو�شفها اأ�شا�ًشا من اأ�ش�ص التكافل الجتماعي المالي. و�شِّ  -4
هاِت مثاًل على كلٍّ مما ياأتي:  -5

اأ   - الم�شادر المالية الم�شتحبة للتكافل الجتماعي. 
ب- الم�شادر المالية ال�اجبة للتكافل الجتماعي. 

6- �شنِّف كالًّ مما ياأتي اإلى اأ�ش�س معن�ية، وم�شادر مالية:
النذور، اإقامة العالقات بين الأفراد على مبداأ الأخّ�ة، الإيثار، الميراث.
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 بنى الإ�شالم ت�زيع الميراث على اأ�ش�س كثيرة، منها:
بينه وبين الميت �شلة قرابة، من غير تفرقة بين  باأن ُيعطى الميراث َمن كان  القرابة: وذلك  اأ - 
�شغير وكبير، مثل: الأب، والأم،  والبن، والبنت، والزوجة؛ على اأن ي�زع الميراث ح�شب 

 ...} تعالى  اهلل  قال  الكريم،  القراآن  في  ذكره  ورد  الذي  الن�شاب 
 } )�ش�رة الن�شاء، الآية 11(.

الدرس الخامس

التكافل الجتماعي بين اأفراد 
الأ�شرة والأقارب واأفراد المجتمع

ا،  يت�شف المجتمع الإ�شالمي باأنه مجتمع متكافل يعمل اأفراده على �شد حاجات بع�شهم بع�شً
ويظهر التكافل الجتماعي جليًّا بين اأفراد الأ�شرة والأقارب ب�جه خا�س، وبين اأفراد المجتمع 

عاّمة. في ما ياأتي بيان لهذا الن�ع من التكافل:

اأوًل        التكافل الجتماعي بين اأفراد الأ�سرة

د الإ�شالم  ن الأول للفرد التي ُتعنى بت�فير حاجاته المالية والمعن�ية، وقد اأكَّ الأ�شرة هي الِمح�شَ
} )�ش�رة الن�شاء، الآية 11(، �شرورة تمتين العالقات بين اأفراد الأ�شرة، قال اهلل تعالى: {
وقال �شبحانه: {  } )�ش�رة لقمان، الآية 14(. ول�شمان تحقيق التكافل بين 

اأفراد الأ�شرة، فقد �شرع الإ�شالم نظامين لذلك، هما: نظام الإرث، ونظام النفقة على الأ�شرة:
1- نظام الإرث)1(: جاء الإ�شالم بنظام فريد لت�زيع ثروة الأ�شرة، بحيث ل يخرج ت�زيعها عن هذه 
الفقير  اأفرادها، فالق�ي فيها يحمي ال�شعيف، والغني يمد  الدائرة؛ لأن منافعها متبادلة بين 
بماله ويعينه على متطلبات الحياة، فكان من مقت�شى التبادل الذي اأقره الإ�شالم اأن يجعل له 

ا من ميراثه.  حقًّ

في �شبب جعل الميراث في الأ�شرة عن طريق الإلزام؛ �ش�اء اأر�شي �شاحب المال اأم لم ير�َس.
ر أُفكِّ

 )1( الإرث: ما يتركه الميت من اأم�ال ل�رثته.
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م الإ�شالم ح�شر  ب- ت�زيع الثروة من دون ح�شرها في يد �شخ�س واحد اأو فئة معينة؛ اإذ حرَّ
الميراث في وارث واحد ي�شتبد بالتركة دون �ش�اه، فلم يجعلها لل�لد البكر فقط، ول 

للذك�ر دون الإناث، بل جعل ت�زيع الميراث ي�شمل اأكبر عدد من الم�شتحقين.
ينفق على  فالزوج  اأفرادها؛  بين  الأ�شرة متبادلة  اأن منافع  النفقة على الأ�سرة: ل �شك في  نظام   -2
زوجته، والأب ينفق على اأولده عند ال�شغر، والأولد ينفق�ن على الأب�ين عند الكبر، وعند 

الحاجة. ومن �ش�ر نظام الإنفاق على الأ�شرة ما ياأتي:
اأ      -   اإنفاق الزوج على زوجته: اأوجب الإ�شالم على الزوج اأن ينفق على زوجته حتى ل� كانت غنية؛ 

} تعالى:  لق�له 
نفقة  تك�ن  اأن  الإ�شالم  د  اأكَّ وقد   .)7 الآية  الطالق،  )�ش�رة   {  

الزوجة بالمعروف، اأو بقدر الحاجة.
و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  لق�له  الأب؛  على  واجب  حق  هي  اأولده:  على  الأب  اإنفاق  ب- 
ه الر�ش�ل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم الآباء  يَِّع َمْن َيُقْ�ُت«)1(، وقد وجَّ »َكَفى ِباْلَمْرِء اإِْثًما اأَْن ُي�شَ
ُيْنِفُقُه َعَلى  ُجُل، ِديَناٌر  ُيْنِفُقُه الرَّ ُل ِديَناٍر  اأَْف�شَ اإلى الإنفاق على اأهل بيتهم اأوًل، فقال: » 

ِعَياِلِه...«)2(.
جـ- اإنفاق ال�لد على ال�الدين: اإذا كان اأحد ال�الدين فقيًرا كانت نفقته على ابنه على �شبيل 
المجازاة؛ على ما بذل من الإح�شان اإليه منذ ال�لدة اإلى اأن �شار �شابًّا ق�يًّا، َقاَل َر�ُش�ُل 

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: »اأَْنَت َوَماِلَك ِلأَِبيَك«)3(. اهلِل �شَ

 )1( �شنن اأبي داود، كتاب الزكاة، باب في �شلة الرحم، وه� حديث ح�شن. وق�له: من يق�ت: من يلزمه ق�ته.
 )2( �شحيح م�شلم، كتاب الزكاة، باب ف�شل النفقة على العيال والمملوك، واإثم من �شيعهم اأو حب�ص نفقتهم عنهم.

 )3( م�شند اأحمد، م�شند عبداهلل بن عمرو بن العا�س ر�شي اهلل عنه، حديث ح�شن لغيره.
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)1( اأْوُل�اْ الأرَحاِم: القرابة التي �شببها ال�لدة.
)2( �شحيح م�شلم، كتاب الزكاة، باب البتداء في النفقة بالنف�ص ثم اأهله ثم القرابة.

)3( �شحيح البخاري، كتاب المظالم والغ�شب، باب ل يظلم الم�شلم الم�شلم ول ي�شلمه. �شحيح م�شلم، كتاب البر وال�شلة، باب 
تحريم الظلم.

ثانيًا            التكافل الجتماعي بين الأقارب

اإذا تجــاوز الفرد اأ�شرتــه وجد دائرة اأخرى مــن التكافل، هي دائرة التكافــل الجتماعي بين 
الأقــارب من اأفــراد عائلته وع�شيرته. وقــد �شرع الإ�شالم نظــام النفقات بين الأقــارب؛ ل�شمان 
حــدٍّ معيَّن مــن التكافل بين اأفراد العائلــة والع�شيرة، فدعا اإلى الإنفاق علــى الأقارب المحتاجين 
مثل الإخــ�ة والأخ�ات والأعمام؛ اإذ تجب نفقة القريب الفقير علــى قريبه الم��شر، قال تعالى: 
} )�ش�رة الأنفال، الآية 75(. وقد رتَّب ر�ش�ل اهلل �شلَّى اهلل  }
عليه و�شلَّم مراتب الإنفاق بح�شب اأهميتها، فبداأ بالنف�س، فالأهل، فالقرابة، قال �شلَّى اهلل عليه 
َفِلِذي  �َشْيٌء  ْهِلَك  اأَ َعْن  َل  َف�شَ َفاإِْن  َفاِلأَْهِلَك  �َشْيٌء  َل  َف�شَ َفاإِْن  َعَلْيَها  ْق  دَّ َفَت�شَ َك  ِبَنْف�شِ »اْبَداأْ  و�شلَّم: 

َقَراَبِتَك«)2(.

ثالثًا          التكافل االجتماعي بين اأفراد المجتمع

حث الإ�شالم على التكافل بين اأفراد المجتمع، وذلك عن طريق ما ياأتي:
الكرب عنهم، وبذل  وتنفي�س  اآلمهم،  والم�شاكين، وم�شاركتهم  الفقراء  اإلى كفالة  الدع�ة   -1
َوَل  َيْظِلُمُه  َل  الُم�ْشِلِم  اأَُخ�  »الُم�ْشِلُم  و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  قال  ومعن�يًّا،  ماديًّا  لهم  الع�ن 
َج اهللُ َعْنُه  َج َعْن ُم�ْشِلٍم ُكْرَبًة، َفرَّ ُي�ْشِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة اأَِخيِه َكاَن اهللُ ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ

ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْ�ِم الِقَياَمِة ...«)3(.
ا للفقراء الذين ل يجدون عماًل، اأو ل تت�شع م�اردهم  2-  فر�س جزء من مال اأغنياء المجتمع حقًّ

لل�فاء بحاجاتهم، وذلك باأداء فري�شة الزكاة.
ت�فير العمل لَمن ل يجده من العاطلين عن العمل، وهذا من م�ش�ؤولية الدولة، بل اإن الإ�شالم جعل   -3
لالإمام الحق في اأن يعيد الأم�ر اإلى ن�شابها، ويتخذ من الإجراءات المالية ما يراه كفياًل باإعادة 
الت�ازن اإلى المجتمع في الحالت التي يختل فيها الت�ازن الجتماعي، والتي تميل فيها الكفة اإلى 
ى ذلك اإلى اأخذ بع�س مال الأغنياء بما يزيد على الزكاة. احتكار المال في اأيٍد محدودة، ول� اأدَّ

)1(
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ر و أستنتج أتدبَّ
اأتدبَّر الحديث النب�ي الآتي، ثم اأ�شتنتج منه در�ًشا م�شتفاًدا:

ُل َظْهٍر َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن َل َظْهَر َلُه، َوَمْن  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: »َمْن َكاَن ِعْنَدُه َف�شْ َقاَل َر�ُش�ُل اهلِل �شَ
ِل« )1(. ُل َزاٍد، َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن َل َزاَد َلُه، َحتَّى َظَننَّا اأَنَُّه َل َحقَّ ِلأََحٍد ِمنَّا ِفي اْلَف�شْ َكاَن ِعْنَدُه َف�شْ

أقرأ و أستنتج
ْن اإَِلى َجاِرِه ...«)3(،  اأقراأ ق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َمْن َكاَن ُي�ؤِْمُن ِباهلِل َواْلَيْ�ِم اْلآِخِر َفْلُيْح�شِ

ثم اأ�شتنتج �شبب عدم تخ�شي�س �شيء من الإح�شان بالذكر.

4- الإح�شان اإلى الجار، واأداء حق�قه كاملة من دون نق�شان. وي�شمل ذلك الم�شلم وغير الم�شلم، 
والقريب والبعيد، قال اهلل تعالى: {

 } )�ش�رة الن�شاء، الآية 36(. والإح�شان اإلى الجار 
قد يك�ن بمعنى الم�ا�شاة، وقد يك�ن بمعنى ح�شن الع�شرة وكف الأذى عنه.

ومن و�شايا الر�ش�ل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم المتعلقة بالإح�شان اإلى الجار ق�له: »َما َزاَل ِجْبِريُل 
ُثُه«)2(.  يِني ِباْلَجاِر َحتَّى َظَنْنُت اأَنَُّه �َشُيَ�رِّ ُي��شِ

في ما ياأتي بع�س حق�ق الجار على جاره:
اأ  - الإهداء اإليه، ول� مما يطبخ من طعام، اإن كان ي�شيًرا؛ لأن الهدية تزيد ُعرى الم�دة والمحبة 
ـاِني:  لَّىاهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم اأَْو�شَ َي اهللُ َعْنُه، َقاَل: اإِنَّ َخِليِلي �شَ بين الجيران. َفَعْن اأَِبي َذرٍّ َر�شِ
ْبُهْم ِمْنَها  ِبَمْعُروٍف«)4(. ْكِثْر َماَءُه ُثمَّ اْنُظْر اأَْهَل َبْيٍت ِمْن ِجيَراِنَك َفاأَ�شِ » اإَِذا َطَبْخَت َمَرًقا َفاأَ

ب- تقديم يد الع�ن له بالقر�س الح�شن، وال�شدقة، والإعارة، وغير ذلك؛ اإذ قال اهلل تعالى 
} )�ش�رة الماع�ن،  في ذم َمن يمنع اإعانة الآخرين: {

الآيتان 7-6(.
)1( �شنن اأبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، وهو حديث �شحيح.

)2( �شحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الو�شاة بالجار.
)3( �شحيح م�شلم، كتاب الإيمان، باب الحث على اإكرام الجار وال�شيف، ولزوم ال�شمت اإل عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان.

)4( �شحيح م�شلم، كتاب البر وال�شلة والآداب، باب الو�شية بالجار والإح�شان اإليه. فاأ�شبهم منها: اأي اأعطهم مما طبخت �شيًئا.
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ِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َر�ُش�ِل اهلِل  جـ- م�شاركته في اأفراحه واأحزانه، بعيادته في اأثناء مر�شه مثاًل. َفَعْن اأَ
 ، َيا َربِّ َقاَل:  َتُعْدِني،  َفَلْم  ُت  اآَدَم، َمِر�شْ اْبَن  َقاَل: »َيُق�ُل اهللُ: » ...َيا  َعَلْيِه َو�َشلََّم  لَّى اهللُ  �شَ
ْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َقاَل: اأََما َعِلْمَت اأنَّ َعْبِدي ُفاَلًنا َمِر�َس، َفَلْ� ُكْنَت ُعْدَتُه  َكْيَف اأَُع�ُدَك، َواأَ

َلَ�َجْدَت َذِلَك ِعْنِدي؟ اأَْو َوَجْدَتِني ِعْنَدُه؟«)1(.
 د - عدم اإف�شاء �شره.

هـ - اإر�شاده اإلى ما يجهله من اأمر دينه ودنياه.

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-  اأق�م ب�اجباتي تجاه اأ�شرتي واأقاربي.

2-  اأُ�شاعد الفقراء والمحتاجين.
ن اإلى جيراني جميًعا. 3-  اأُح�شِ

. ............................. -4

   )1( البخاري، الأدب المفرد،  باب عيادة المر�شى، وهو حديث �شحيح.
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�شمن الإ�شالم تطبيق التكافل الجتماعي بين اأفراد الأ�شرة ب��شاطة نظامين اثنين، اذكرهما.  -1
بيِّن اأ�ش�س ت�زيع الميراث في الإ�شالم.   -2

ح حدود الإنفاق في كلٍّ من الحالت الآتية: و�شِّ  -3
         اإنفاق الزوج على زوجته، اإنفاق الأب على اأولده، الإنفاق على الأقارب. 

عالَم يدل كل ن�س من الن�ش��س ال�شرعية الآتية:  -4
اأ  - قال اهلل تعالى: {  

.{ 
ب- قال اهلل تعالى: { }.

جـــ- قال �شلَّــى اهلل عليه و�شلَّم: »الُم�ْشِلُم اأَُخ� الُم�ْشِلِم َل َيْظِلُمــُه َوَل ُي�ْشِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي 
َج اهللُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن  َج َعــْن ُم�ْشِلٍم ُكْرَبًة، َفــرَّ ِخيِه َكاَن اهللُ ِفــي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ َحاَجــِة اأَ

ُكُرَباِت َيْ�ِم الِقَياَمِة ...«.
ا�شتنتج من الن�شين ال�شرعيين الآتيين حق الجار على جاره:  -5

حق الجارالن�ص ال�سرعيالرقم

1.{  قال تعالى:{

لَّى اهللُ 2 َخِليِلي �شَ اإِنَّ  َقاَل:  َعْنُه   َي اهللُ  َذرٍّ َر�شِ اأَِبي  َعْن 
اِني: اإَِذا َطَبْخَت َمَرًقا َفاأَْكِثْر َماَءُه ُثمَّ  َعَلْيِه َو�َشلََّم »اأَْو�شَ
ْبُهْم ِمْنَها  ِبَمْعُروٍف«. اْنُظْر اأَْهَل َبْيٍت ِمْن ِجيَراِنَك َفاأَ�شِ
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الدرس السادس
التكافل الجتماعي لذوي 

الحاجات الخا�شة

ومن  اأج�شادهم،  من  �شيء  بفقد  اأو  دائم،  بمر�س  المجتمع  اأفراد  بع�س  تعالى  اهلل  يبتلي  قد 
ه�ؤلء ذوو الحاجات الخا�شة الذين يحتاج�ن اإلى عناية ورعاية مختلفة. وفي ما ياأتي اأبرز مظاهر 

اهتمام الإ�شالم بهذه الفئة، وبع�س �ش�رالتكافل الإجتماعي الخا�شة بهم. 

اأوًل          مفهوم  ذوي الحاجات الخا�سة

يق�شد بهذه الفئة كل َمن اأُ�شيبت اأج�شامهم اأو ح�ا�شهم باأمرا�س مزمنة، تحد من قدرتهم على 
م�ا�شلة اأعباء الحياة واأداء الأعمال الحياتية الي�مية، وممار�شة العالقات الجتماعية اأو الأن�شطة 

القت�شادية، مثل: ال�شم، والبكم)1(، والعميان، والم�شابين باأمرا�س وراثية مزمنة.
 وهذا البتالء من اهلل لي�س غ�شًبا عليهم، اإنما ه� امتحان ل�شبرهم و�شدة اإيمانهم؛ اإذ �شيجازيهم 
َعْنُه، َقاَل: �َشِمْعُت  َي اهللُ  اهلل تعالى على ذلك اأح�شن الجزاء في الآخرة. َفَعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك َر�شِ
ُتُه ِمْنُهَما  �شْ َبَر، َع�َّ اْبَتَلْيُت َعْبِدي ِبَحِبيَبَتْيِه َف�شَ اإَِذا  َعَلْيِه َو�َشلََّم َيُق�ُل: »اإِنَّ اهلَل َقاَل:  لَّى اهللُ  النَِّبيَّ �شَ

الَجنََّة«)2(.

ثانيًا         حقوق ذوي الحاجات الخا�سة في الإ�سام 
بالأفراد الأ�شحاء في المجتمع، ومن  الفئة كاملة؛ م�شاواًة لهم  تكفل الإ�شالم بحق�ق هذه 

هذه الحق�ق:
1- اإعانتهم على موا�سلة اأعباء العمل وتكاليف احلياة

دعت الن�ش��س ال�شرعية العامة والخا�شة اإلى م�شاعدة ذوي الحاجات الخا�شة، وتقديم الع�ن 
لهم، وتاأمين ح�ائجهم الخا�شة. وهذا فر�س كفاية ل ُبدَّ اأن يقدمه ذوو الكفاية لي�شقط الإثم 
عن النا�س كافًة. ومن الن�ش��س العامة التي تدع� اإلى تقديم يد الع�ن اإلى المحتاج ق�له تعالى:

)1( ال�شم: جمع اأ�شم، وه� ال�شخ�س الذي ل ي�شمع. والبكم: جمع اأبكم، وه� ال�شخ�س الذي ل يتكلم.
)2( �شحيح البخاري، كتاب المر�شى، باب ف�شل من ذهب ب�شره. بحبيبتيه. اأي عينيه.
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{  } )�ش�رة المائدة، الآية 2(، وقـ�له �شبـحـانه: 
{  } )�ش�رة البقرة، الآية 195(، وق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َواهلُل ِفي 

َعْ�ِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْ�ِن اأَِخيِه« )1(.
ومن الن�ش��س الخا�شة بالدع�ة اإلى تقديم يد الع�ن لهذه الفئة ق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم في بيان 
مَّ َواْلأَْبَكَم َحتَّى َيْفَقَه،  َدَقِة ... َوَتْهِدي اْلأَْعَمى، َوُت�ْشِمُع اْلأَ�شَ اأن�اع ال�شدقة عامًة: »واإِنَّ ِمَن ال�شَّ
ِعيِف، َوَت�ْشَعى  ِة ِذَراَعْيَك َمَع ال�شََّ دَّ َوُتِدلُّ اْلُم�ْشَتِدلَّ َعَلى َحاَجٍة َلُه َقْد َعِلْمَت َمَكاَنَها، َوَتْرَفُع ِب�شِ
َك... «)2(. َدَقِة ِمْنَك َعَلى َنْف�شِ ِعيِف، ُكلُّ َذِلَك ِمْن اأَْبَ�اِب ال�شَّ ِة �َشاَقْيَك اإَِلى اللَّْهَفاِن ال�شَّ دَّ ِب�شِ

2- تقدمي العاج لهم 
تقديم العالج لذوي الحاجات الخا�شة واجب على الأفراد والمجتمع والدولة، وذلك بت�فير 
كل ما يحتاج�ن اإليه من عالج ورعاية طبية. وتاريخنا الإ�شالمي حافل بنماذج لهذه الرعاية؛ 
فقد ُبني اأول م�شت�شفى لمعالجة اأفراد هذه الفئة عام )88هـ -707م( في عهد الخليفة ال�ليد 

�س لكل فرد ل ي�شتطيع الحركة خادًما، ولكل اأعمى قائًدا. ابن عبدالملك، بحيث خ�شَّ
ا على م�شت�ى الأفراد فقد اأوقف الأغنياء اأم�اًل كثيرًة لذوي الحاجات الخا�شة، والعجزة،  اأمَّ

والمر�شى، والمقعدين، وغيرهم.
3- توفري الرعاية التلطيفية لهم  

يق�شد بذلك الحث على تحمل البالء، وزرع الأمل بال�شفاء، والتذكير بعاقبة ال�شبر؛ ما ي�شاعد 
الفئة ي�شعرون  فاأفراد هذه  التحكم في الألم.  المر�شية، ويعين على  على تخفيف الأعرا�س 
بالعجز النف�شي والقلق والألم، ول �شيما عندما يقارن�ن اأنف�شهم بغيرهم من الأ�شحاء، فكان 

لزاًما ت�فير الرعاية التلطيفية تخفيًفا عليهم. 
تعالى: {   ق�له  في  الفئة  لهذه  التلطيفية  الرعاية  اإلى  الكريم  القراآن  اأر�شدنا  وقد 
 {
)�ش�رة الحج، الآية 46(؛ اإذ بيَّنت الآية الكريمة اأن اإ�شابة الإن�شان بالأمرا�س المزمنة ل ُينِق�س من  

 )1( �شحيح م�شلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة وال�شتغفار، باب ف�شل الجتماع على تالوة القراآن وعلى الذكر.
 )2( م�شند الإمام اأحمد، م�شند الأن�شار، حديث اأبي ذر الغفاري، وهو حديث �شحيح. اللهفان: المكروب.
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النف�س وتق�ية  الهداية. فر�شا  ببعده عن طريق  واإنما يك�ن ذلك  قيمته،  كرامته،ول يحطُّ من 
معاني الإيمان بق�شاء اهلل تعالى ي�شهمان بفاعلية في ال�شبر على البالء، والم�شاعدة على العالج.

وقد جعــل الإ�شالم التق�ى معيار التفا�شل بين النا�ــس؛ لق�له تعالى:{ } 
)�ش�رة الحجرات، الآية 13(، وترك باب التق�ى مفت�ًحا للنا�س كافًة، بمن فيهم المر�شى والأ�شحاء. 

فالمري�ــس يناف�ــس اإخ�انــه الأ�شحاء على ما ه� اأعظــم من الدنيا؛ اأي تقــ�ى اهلل تعالى، وقد 
يف�قهم في ذلك، فيف�ز بر�شا اهلل عز وجل، قال تعالى: {  } )�ش�رة 

المطففين، الآية 26(.

4- التعامل معهم باإح�سان
قد يتعامل بع�س اأفراد المجتمع مع اأفراد هذه الفئة ب�ش�رة غير لئقة، فترى بع�س الأ�شخا�س 
القراآن  اأر�شدنا  فقد  ولهذا،  كبيًرا.  نف�شيًّا  األًما  لهم  ي�شبب  ما  منهم؛  وي�شخرون  يزدرونهم، 
الكريم اإلى التعامل مع هذه الفئة باإح�شان، ومراعاة �شع�رهم، ومخاطبتهم بالخطاب الذي 
ا الذين ي�شيئ�ن لهذه الفئة فعليهم  يحفظ كرامتهم، ونهانا عن ال�شخرية منهم، اأو ازدرائهم. اأمَّ
وي�شافيهم،  المر�شى  ه�ؤلء  عن  البالء  تعالى  اهلل  يرفع  فقد  الأح�ال؛  تغير  من  يحذروا  اأن 
وي�شيب به الم�شتهزئين ال�شامتين بهم ، وقد قيل قديًما: »ل ُتظِهر ال�شماتة لأخيك ... فيعافيه 

اهلل ويبتليك«.  
وقد حثَّنا ر�ش�ل اهلل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم على الدعاء لهم بالعافية وال�شالمة وال�شفاء؛ اإذ كان من 
هديه �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم اأن يزور اأ�شحاب الأمرا�ص، ويم�شح على روؤو�شهم بيده اليمنى، 
َفاًء َل ُيَغاِدُر  َفاوؤَُك، �شِ َفاَء اإِلَّ �شِ اِفي، َل �شِ قائاًل: »اللَُّهمَّ َربَّ النَّا�ِس اأَْذِهِب الَبا�َس، ا�ْشِفِه َواأَْنَت ال�شَّ

�َشَقًما«)1(.  

ثالثًا        عناية المملكة الأردنية الها�سمية بذوي الحاجات الخا�سة

ت�لّى الأردن ذوي الحاجات الخا�شة بعناية خا�شة؛ �ش�اء على م�شت�ى الم�ؤ�ش�شات الحك�مية، 
اأو م�شت�ى الم�ؤ�ش�شات الأهلية، وقد تمثَّل هذا الهتمام في ما ياأتي:

)1( �شحيح البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم. �شحيح م�شلم، كتاب ال�شالم،  باب ا�شتحباب رقية المري�ص.
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1- الرعاية الملكية لذوي الحاجات الخا�شة، وذلك باإن�شاء المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�س 
المعاقين.

اإطالق �شم� ولي العهد الأمير الح�شين بن عبداهلل الثاني مبادرة )�شمع بال حدود( في كان�ن   -2
الأول من عام 2014م، التي تق�م على ت�فير عمليات زرع الق�قعة مجاًنا لالأ�شخا�س ال�شم 
بالحالت  المجتمع  وت�عية  النطق،  على  ال�شم  وتدريب  متخ�ش�شين،  اأطباء  مع  بالتعاون 

الم�شببة لل�شمم.
بالتدابير  الخا�شة  الم�اد  ن كثيًرا من  ت�شمَّ الذي  المع�قين  الأ�شخا�س  قان�ن حق�ق  اإ�شدار   -3
والبرامج والخطط التي تهدف اإلى الدمج الكامل لذوي الحاجات الخا�شة في المجتمع، 

وتمكينهم من ممار�شة الحق�ق والحريات الأ�شا�شية كلها على قدم الم�شاواة مع الآخرين. 
وقد كفل هذا القان�ن كامل حق�قهم في مختلف المجالت، وهذه بع�شها:

خدمات  وتقديم  لهم،  المنا�شب  العالج  وت�فير  المجاني،  ال�شحي  التاأمين  منحهم   - اأ    
التاأهيل الطبي والرعاية التلطيفية لهم بكل ُي�شر.

ت�فير التجهيزات التي ت�شاعدهم على التعلم والت�ا�شل والحركة مجاًنا، مثل: طريقة  ب- 
برايل، ولغة الإ�شارة لل�شم.

ت�فير الرعاية الم�ؤ�ش�شية النهارية والإي�ائية لمن يحتاج�ن اإليها.  جـ- 
ح�ش�لهم على فر�س متكافئة في مجال العمل والت�ظيف بما يتنا�شب وم�ؤهالتهم.  د  - 

هـ - اإلزام م�ؤ�ش�شات القطاع العام والخا�س بت�فير ن�شبة من فر�س العمل لذوي الحاجات 
الخا�شة. 

4- التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج اأفراد هذه الفئة في المدار�س التابعة لل�زارة �شمن مبادرة 
الثان�ية  لل�شم والبكم والمكف�فين، وع�مل طلبة  ئت مدار�س حك�مية  اأُن�شِ اإذ  )مدر�شتي(؛ 
العامة من هذه الفئة معاملة تليق بهم في اأثناء تقديمهم المتحان، اإ�شافًة اإلى م�شاعدتهم في 
الجامعات عن طريق الخ�شومات المالية، وتوفير المنح الجامعية لهم، وتخ�شي�ص مترجمي 

لغة الإ�شارة للطلبة ال�شم فيها.
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           القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
اأُ�شاعد ذوي الحاجات الخا�شة.    -1

اأحترم ذوي الحاجات الخا�شة، واأتعامل معهم بلطف.  -2
. ................................................. -3

 علــى م�ؤ�ش�شــات حك�مية واأهليــة وجمعيات خيريــة، تق�م على رعايــة ذوي الحاجات 
الخا�شة في منطقتي. 

اأُعطي مثـاًل

اأبحث - بالتعاون مع اأفراد اأ�شرتي -  في �شبكة الإنترنت عن مهام المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون 
الأ�شخا�س المع�قين وفعالياته.

أُثري خبراتي
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بيِّن المق�ش�د بكلٍّ مما ياأتي: ذوو الحاجات الخا�شة، الرعاية التلطيفية.  -1
ًفا لدرجة اإيمانها  »ذوو الحاجات الخا�شة هم فئة ابتالها اهلل بالأمرا�س؛ امتحاًنا لها، وتعرُّ  -2

ح هذه العبارة.  و�شبرها«، و�شِّ
د ثالثة من هذه الحق�ق. كفل الإ�شالم لذوي الحاجات الخا�شة حق�قهم كاملة، عدِّ  -3

هاِت مثاًل على ح�شن التعامل مع ذوي الحاجات الخا�شة.   -4
ح   اأ�شهمت المملكة الأردنية الها�شمية اإ�شهاًما فاعاًل في رعاية ذوي الحاجات الخا�شة، و�شِّ  -5

ذلك.
6- هات مثاًل واحًدا على كلٍّ من المجالت الآتية في رعاية ذوي الحاجات الخا�شة:

اأ  - الرعاية الملكية لهم.        ب - المبادرات الملكية.         جـ- التعلم والتعليم.  
بيِّن الأمر الم�شتفاد من كل ن�س من الن�ش��س ال�شرعية الآتية:   -7

الأمر الم�ستفادالن�ص ال�سرعيالرقم
قال اهلل تعالى: {  1

                                                          
.{                     

َوَتْهِدي 2  ...... َدَقِة  ال�شَّ ِمَن  »واإِنَّ  و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  قال   
اْلُم�ْشَتِدلَّ  َوُتِدلُّ  َيْفَقَه،  َحتَّى  َوالأْبَكَم  مَّ  الأَ�شَ َوُت�ْشِمُع  اْلأَْعَمى، 
َمَع  ِذَراَعْيَك  ِة  دَّ ِب�شِ َوَتْرَفُع  َمَكاَنَها،  َعِلْمَت  َقْد  َلُه  َحاَجٍة  َعَلى 
ُكلُّ  عيِف،  ال�شَّ اللَّْهَفاِن  َلى  اإِ �َشاَقْيَك  ِة  دَّ ِب�شِ َوَت�ْشَعى  ِعيِف،  ال�شَّ

َك...«. َدَقِة ِمْنَك َعَلى َنْف�شِ َذِلَك ِمْن اأَْبَ�اِب ال�شَّ
قال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »اإِنَّ اهلَل َقاَل: اإَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي ِبَحِبيَبَتْيِه 3

ُتُه ِمْنُهَما الَجنََّة«. �شْ َبَر، َع�َّ َف�شَ
قال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »اللَُّهمَّ َربَّ النَّا�ِس اأَْذِهِب الَبا�َس، ا�ْشِفِه 4

َفاًء َل ُيَغاِدُر �َشَقًما«.   َفاوؤَُك، �شِ َفاَء اإِلَّ �شِ اِفي، َل �شِ َواأَْنَت ال�شَّ
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الدر�س  هذا  في  و�شتتعرف  الإ�شالم،  في  الجتماعي  التكافل  �ش�ر  من  ا  بع�شً �شابًقا  تعرفت 
�ش�ًرا اأخرى تخ�س اليتامى وكبار ال�شن.

اأوًل                        كفالة الأيتام 

اعتنى الإ�شالم باليتيم عناية خا�شة من حيث تربيته، ومعاملته، و�شمان معي�شته؛ لكي ين�شاأ ع�شً�ا 
نافًعا في المجتمع، ينه�س ب�اجباته، ويق�م بم�ش�ؤولياته، وي�ؤدي ما له وما عليه على اأكمل وجه، 

قــال اهلل تعــالى: { 
 } )�ش�رة البقرة، الآية220(.

رعاية  اإلى  يحتاج  �شعيف  فه�  البل�غ.  �شن  قبل  اأب�ه  مات  الذي  ال�شغير  باأنه  اليتيم  يعرف 
وعناية، والأخذ بيده ليتمكن من م�اجهة اأعباء الحياة. وقد اأولت ال�شريعة الإ�شالمية اليتيم عناية 
رت من التعدي على حق�قه، ومراعاة  فائقة، وحثت على رعايته، والمحافظة على اأم�اله، وحذَّ

اأح�اله بتهذيبه وتاأديبه كما يرعى ال�الد اأبناءه. ومن مظاهر هذا الهتمام ما ياأتي: 
1- الحث على الإح�شان اإليه، فقد اأو�شى اهلل �شبحانه وتعالى باليتيم، وذكره في اأكثر من م��شع في 
} )�ش�رة ال�شحى، الآية 9(، وقــال اهلل تعالى:  كتابه العزيز، قال اهلل تعالى: { 
الإن�شان،  })�شــ�رة  }

الآيتان 9-8(.

نة ال�شريفة، فقد حث النبي �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم على اإي�اء اليتيم، والإنفاق عليه،  ا في ال�شُّ اأمَّ
بَّاَبِة  ِبال�شَّ َواأَ�َشاَر  َهَكَذا  الَجنَِّة  ِفي  الَيِتيِم  َوَكاِفُل  »َواأََنا  فقال:  خدمته،  اإلى  وال�شعي  وكفالته، 

َج َبْيَنُهَما �َشْيًئا«)1(.  َوالُ��ْشَطى، َوَفرَّ

الدرس السابع
التكافل الجتماعي لالأيتام،

 و كبار ال�شن

  )1( �شحيح البخاري، كتاب الطالق، باب اللعان.
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ر الإ�شالم من ا�شتغالل �شعف اليتيم والعتداء على اأم�اله؛ لعدم وج�د من يرعى م�شالحه،  2- حذَّ
ويحافظ عليها. وقد بيَّن اهلل تعالى اأن الذين ي�شيئ�ن اإلى اليتيم وياأكل�ن ماله اإنما ياأكل�ن في بط�نهم 

النار ي�م القيامة بما �شنعت اأيديهم، قال اهلل تعالى: { 
 } )�ش�رة الن�شاء، الآية 10(.

حقوق اليتيم: 

لليتيم في الإ�شالم حق�ق كثيرة، منها:
له  يجد  اأن  اليتيم -كما ه� حال غيره-  فمن حق  له.  الأ�شا�شية  والحاجات  الماأوى  تاأمين   -1
م�شكًنا ياأويه، ومالًذا اآمًنا يقيه برد ال�شتاء وحر ال�شيف، ف�شاًل عن رعايته وت�فير الحاجات 
الأ�شا�شية التي ل تق�م حياته اإل بها؛ من: طعام، و�شراب، ولبا�س، وعالج. ولهذا، فقد تن�عت 

الدع�ات اإلى م�شاعدة الأيتام، والأخذ باأيديهم لتاأمين حاجاتهم المعي�شية.
وج�ب المحافظة على اأم�ال اليتيم، وعدم ال�شتيالء عليها اأو اإنفاقها في ما ل م�شلحة لليتيم به؛   -2
 { لق�له تعالى: {

بن  قال عمر  اليتيم وتنميتها،  اأم�ال  ا�شتثمار  الإ�شالم حث على  اإن  الآية 2(. حتى  الن�شاء،  )�ش�رة 

َكاُة«)1(. الخطاب ر�شي اهلل عنه: »اتَِّجُروا ِفي اأَْمَ�اِل اْلَيَتاَمى َل َتاأُْكُلَها الزَّ
وج�ب ت�شليم اليتيم اأم�اله عند بل�غه �شن الر�شد؛ لق�له تعالى: {   -3

} )�ش�رة الن�شاء، الآية 6(.
اليتيم م�اطًنا  ليظل  الديني والخلقي وال�طني؛  تتمثل في اللتزام  تربية �شالحة،  اليتيم  تربية   -4

�شالًحا فاعاًل في خدمة اأمته ومجتمعه.

زمالئي في اأثر من الآثار المترتبة على كفالة اليتيم في الدنيا والآخرة.
أناقش

  )1( م�طاأ الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب زكاة اأم�ال اليتامى والتجارة لهم فيها.



41

اأُن�شِئت في وقتنا الحا�شر الكثير من الجمعيات والم�ؤ�ش�شات الحك�مية والخا�شة التي ُتعنى 
اإلى  تهدف  التي  الأيتام  اأم�ال  تنمية  م�ؤ�ش�شة  مثل:  يتمه،  مرحلة  تخطي  على  وت�شاعده  باليتيم، 
المحافظة على اأم�ال الأيتام وتنميتها وا�شتثمارها وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، بما يع�د بالنفع 
لهذه  عت  ُو�شِ فقد  المملكة.  في  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  تحقيق  على  وي�شاعد  عليهم، 
نها من الم�شاركة في ال�شركات ذات الم�شاهمة المالية المحدودة،  الم�ؤ�ش�شة ق�انين خا�شة ُتمكِّ
واإقامة الم�شروعات التنم�ية، واإن�شاء الأبنية، وال�شتثمار في قطاع العقارات ببيعها اأو تاأجيرها، 
يكن  لم  ما  ع�شرة  الثامنة  �شن  اإكماله  بعد  اليتيم  اإلى  واأرباحها  الأم�ال  تعيد  الم�ؤ�ش�شة  باأن  علًما 

محج�ًرا عليه.
اأم�الهم  ينفق�ن من  الم��شرين  فاإن بع�س  اليتيم،  الر�شمية في رعاية  الجه�د  اإلى هذه  اإ�شافًة 
على ه�ؤلء الأيتام، ويتعهدونهم بالرعاية منذ مرحلة الطف�لة حتى يح�زوا اأعلى المراتب العلمية، 

وذلك بالتعاون مع الم�ؤ�ش�شات الر�شمية، مثل: �شندوق الزكاة، والجمعيات الخيرية. 
الفرق بني رعاية اليتيم والتبني  

ب فيه ال�لد اإلى غير اأبيه؛ فالتبني عادة من عادات  ق الإ�شالم بين رعاية اليتيم والتبني الذي ُين�شَ فرَّ
الجاهلية، تتنافى مع اأحد حق�ق الطفل في الإ�شالم، وه� حقه في ثب�ت �شلته ب�الديه واأجداده؛ 
مه الإ�شالم، ول �شيما اأن الن�شب ل يثبت اإل بالزواج ال�شحيح ال�شرعي في الإ�شالم؛  لذا فقد حرَّ

لق�له تعالى: {  ... } )�ش�رة الأحزاب، الآية 5(.

ثانيًا                كفالة كبار ال�سن 

�شمل الإ�شالم برعايته كبار ال�شن الذين بلغ�ا من العمر عتيًّا؛ ما اأقعدهم عن الك�شب، واأ�شبح�ا 
بحاجة اإلى من يع�لهم وينفق عليهم؛ لذا، فمن حق كبير ال�شن على المجتمع الم�شلم ت�فير الرعاية 

الكاملة له، والعناية به؛ لي�شعر باأخ�ة الإ�شالم، وكرامة الإن�شان.

وزمالئي في �شبب تحريم الإ�شالم للتبني.
ر أُفكِّ
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وقد حر�س الإ�شالم في اأحكامه وتعاليمه على ت�فير التقدير والحترام  والرعاية لكبير ال�شن، 
ِغيَرَنا«)1(.  قال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َلْي�َس ِمنَّا َمْن َلْم ُيَ�قِّْر َكِبيَرَنا، َوَيْرَحْم �شَ

ومن مظاهر رعاية هذه الفئة في المجتمع م�شاعدتهم على تكاليف الحياة؛ فقد روي اأن عثمان بن 
عفان ر�شي اهلل عنه مر على �شيخ ف�شاأله: »كم معك من عيالك يا �شيخ؟ فقال: اإن معي كذا وكذا، 
فقال: قد فر�شنا لك كذا وكذا، ولعيالك مائة مائة«)2(. وجاء في كتاب خالد بن ال�ليد اإلى اأهل 
الحيرة: »وجعلت لهم اأّيما �شيخ �شعف عن العمل، اأو اأ�شابته اآفة من الآفات، اأو كان غنيًّا فافتقر 
و�شار اأهل دينه يت�شدق�ن عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال الم�شلمين وعياله ما اأقام بدار 

الهجرة ودار الإ�شالم«)3(.
على  الها�شمية  الأردنية  المملكة  تحر�س  اإذ  هذا؛  ي�منا  حتى  ا  م�شتمرًّ الأمر  هذا  يزال  ول 
يتنا�شب  بما  معينة  مدة  الدولة  في  يخدم  اأن  بعد  فيها،  م�ظف  لكل  تقاعدي  راتب  تخ�شي�س 

وظروف الحياة، فتكفل بذلك - بعد اهلل عز وجل - لكل متقاعد الحياة الكريمة المطمئنة.
ا الأبناء فاإن عليهم واجب رعاية والديهم والعناية بهم، ولكن في حال لم يكن لهم اأبناء،  اأمَّ
فاإن ُدور الرعاية والإي�اء تحت�شن كبار ال�شن، وُتهيِّئ لهم مختلف و�شائل الراحة، وكل ما يلزمهم 

من رعاية.

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-  اأوؤدي حق�ق اليتامى.

2-  اأُ�شاعد كبار ال�شن، واأح�شن معاملتهم.
. ..................................... -3

بين فريقين اأحدهما ي�ؤيد اإن�شاء دور للم�شنين، واآخر يعار�س ذلك.
أعقد مناظرة

 )1( م�شند الإمام اأحمد، م�شند المكثرين من ال�شحابة، م�شند عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�شي اهلل عنهما، وهو حديث �شحيح.
)2(  كتاب الأم�ال لأبي عبيد القا�شم بن �شالم 31/1.

)3( كتاب الخراج لأبي ي��شف، �س 144.
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1- ما المق�ش�د بكلٍّ من: اليتيم، كبير ال�شن.
2- اأولت ال�شريعة الإ�شالمية اليتيم عناية فائقة، اذكر مظهرين من مظاهر هذا الهتمام.

لليتيم في الإ�شالم حق�ق عدة، بيِّن ثالثة منها.  -3
قارن بين رعاية اليتيم والتبني من حيث:   -4

اأ   - الحكم.
ب- ثب�ت ن�شب الطفل في كلٍّ منهما.

بناًء على معرفتك بم�ؤ�ش�شة تنمية اأم�ال الأيتام، اأجب عما ياأتي:  -5
اأ   - ما هدف الم�ؤ�ش�شة؟

ب- ما الأعمال التي تق�م بها؟
جـ- كيف ي�شتفيد اليتيم من اأم�اله التي تنميها الم�ؤ�ش�شة؟

6-  بيِّن الأمر الم�شتفاد من كل ن�س من الن�ش��س الآتية:
اأ   - قال اهلل تعالى: { 

.{ ...
} تعالى:  اهلل  قال  ب- 

.{ 
ِغيَرَنا«. قال �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َلْي�َس ِمنَّا َمْن َلْم ُيَ�قِّْر َكِبيَرَنا، َوَيْرَحْم �شَ جـ- 

َكاُة«. قال عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه: »اتَِّجُروا ِفي اأَْمَ�اِل اْلَيَتاَمى َل َتاأُْكُلَها الزَّ د  - 
روي عن عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه اأنه مر على �شيخ ف�شاأله: »كم معك من عيالك  هـ- 
يا �شيخ؟ فقال: اإن معي كذا وكذا، فقال: قد فر�شنا لك كذا وكذا، ولعيالك مائة مائة«.
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بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأُكِمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�شبها:

اأوًل : الدر�ص الرابع )التكافل الجتماعي في الإ�سام(.
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التكافل الجتماعي في الإ�سام

مفهوم التكافل 
الجتماعي

مكانة التكافل 
الجتماعي

الأ�س�ص املعنوية للتكافل 
الجتماعي

م�سادرمتويل التكافل 
الجتماعي يف ال�سام

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ
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ثانيًا: الدر�س الخام�س )التكافل االجتماعي بين اأفراد االأ�سرة واالأقارب واأفراد المجتمع(.

التكافل الجتماعي بين اأفراد 
االأ�سرة واالأقارب واأفراد المجتمع

التكافل الجتماعي بني 
الأقارب   

ومن اأمثلة ذلك:

التكافل الجتماعي بني 
اأفراد املجتمع  يتحقق مبا 

يلي:

�رشع الإ�سام نظامني 
للتكافل الجتماعي بني 

اأفراد الأ�رشة
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نظام الإرث
من اأ�س�ص توزيع نظام 

الإرث ما ياأتي:

نظام النفقة
من �سور نظام 
النفقة ما ياأتي:
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ثالثًا: الدر�ص ال�ساد�ص )التكافل الجتماعي لذوي الحاجات الخا�سة(.
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مفهوم

ذوي الحاجات الخا�سة:
من حقوق ذوي الحاجات 

الخا�سة في الإ�سام:
عناية المملكة الأردنية الها�سمية 

بذوي الحاجات الخا�سة :

رابًعا: الدر�ص ال�سابع )التكافل الجتماعي لاأيتام وكبار ال�سن(.

كبار ال�سنكفالة اليتيم
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....................................
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من مظاهر  رعاية كبار ال�سن:

حقوق اليتيم في الإ�سام:

التكافل الجتماعي لذوي الحاجات الخا�سة

التكافل الجتماعي لاأيتام وكبار ال�سن

....................................

....................................
....................................

من مظاهر الهتمام باليتيم:
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مفهوم علم 
الميراث

مفهوم الميراث

�سروط الميراث

مفهوم التركة

الحقوق المتعلقة 
بالتركة

مفهوم الميراث 
و اأركانه

اأركان الميراث

اأ�سباب الميراث

موانع الميراث

م�سادر علم 
الميراث

خ�سائ�ص علم 
الميراث

اأهداف نظام 
الميراث

مفهوم الميراث التــركــاتعـــلم المـيراث
و اأحـكامــه

الم�ستحقون 
للـتركـــــــة

اأ�سحاب الفرو�ص

الع�سبات

المـــــيراث في الإ�سام

الميراث في ال�سريعة الإ�سامية



48

�شــرع الإ�شالم اأنظمــة تهدف اإلى تنظيم حياة النا�س، واإعطائهــم حق�قهم كاملة، ومنها نظام     
الميــراث، ُمْبِطاًل ما اعتاده اأهل الجاهلية من ت�ريث المــال لالبن الكبير، وحرمان المراأة والبن 
ال�شغير مــن الميراث. �شتتعرف في هــذا الدر�س مفه�م علم الميراث، وم�شــادره، وخ�شائ�شه، 

واأهدافه.
اأوًل            مفهوم علم الميراث

علم الميراث ه� العلم الذي ُيعرف به كيفية ق�شمة التركة على م�شتحقيها، وبيان َمن يرث 
الميت، وَمن ل يرث، ون�شيب كل وارث.

 يبحث هذا العلم في الحق�ق الخا�شة بالتركة اإجماًل، واأ�شباب الميراث، و�شروطه، وم�انعه، 
وغير ذلك من الم��ش�عات التي يت�قف عليها تق�شيم التركات، واإي�شال الحق�ق اإلى م�شتحقيها.

ويطلق على هذا العلم ا�شم علم الفرائ�س.

ثانيًا           م�سادر علم الميراث

نة النب�ية، واإجماع ال�شحابة،  ُي�شتَمدُّ علم الميراث من اأربعة م�شادر، هي: القراآن الكريم، وال�شُّ
والجتهاد.

الن�شاء  �ش�رة  في  الكريم،  القراآن  في  لًة  ُمف�شَّ الميراث  اأحكام  معظم  وردت  الكريم:  القراآن   -1
تحديًدا، مثل ميراث البن والبنت والأب، ف�شاًل عن الأحكام الخا�شة بالميراث، ون�شاب 

كل وارث من الرجال والن�شاء. ومن الآيات التي عر�شت لهذه الأحكام:
- ق�له تعالى: { 

 ... } )�ش�رة الن�شاء، الآية 7(

الدرس الثامن
علم الميراث

مفه�مه، وم�شادره، وخ�شائ�شه، واأهدافه
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- قـ�له تعـالى :   {
           

      } )�ش�رة الن�شاء، الآيتان 11–12(.

نة النب�ية ميراث الجدة، وميراث الأخت ال�شقيقة اإذا اجتمعت مع  دت ال�شُّ نة النبوية: حدَّ 2- ال�سُّ
يِق، َت�ْشاأَُلُه ِميَراَثَها، َفَقاَل  دِّ ُة اإَِلى اأَِبي َبْكٍر ال�شِّ ْيٍب، َقاَل: َجاَءْت اْلَجدَّ َة ْبِن ُذوؤَ البنت. فَعْن َقِبي�شَ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم  َلَها اأَُب� َبْكٍر: َما َلِك ِفي ِكَتاِب اهلِل �َشْيٌء، َوَما َعِلْمُت َلِك ِفي �ُشنَِّة َر�ُش�ِل اهلِل �شَ
ْرُت َر�ُش�َل اهلِل  َل النَّا�َس، َفَقاَل اْلُمِغيَرُة ْبُن �ُشْعَبَة: َح�شَ اأَ �َشْيًئا، َفاْرِجِعي َحتَّى اأَ�ْشاأََل النَّا�َس، َف�شَ

ُد�َس...«)1(.   لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم اأَْعَطاَها ال�شُّ �شَ
الكريم ه�  القراآن  الثلثين؛ لأن ما ورد في  البنتين  اأجمع�ا على ميراث  ال�سحابة: فقد  اإجماع   -3

ميراث البنت ال�احدة، وميراث ما ف�ق الثنتين.  
ومن  الإخ�ة.  مع  اجتمع  اإذا  الجد  بت�ريث  عليهم  اهلل  ر�ش�ان  ال�شحابة  اجتهد  الجتهاد:   -4

الجتهادات الحديثة ال��شية ال�اجبة في القان�ن.

ر وأستخرج أتدبَّ
اأتدبَّر اآيات الميراث ال�شابقة من �ش�رة الن�شاء، ثم اأ�شتخرج منها ما ياأتي:

1- �شبب ت�شمية علم الميراث بعلم الفرائ�س.
2- �شنفين ممن بيَّن القراآن الكريم ن�شابهما من الميراث.

 )1( �شنن ابن ماجه، اأبواب الفرائ�ص، باب ميراث الجدة، وهو حديث �شحيح لغيره.
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رابًعا           اأهداف نظام الميراث 

من اأهداف نظام الميراث في الإ�شالم:
1- تق�ية اأوا�شر الم�دة بين اأفراد الأ�شرة عن طريق ت�زيع الثروة؛ فالأب ي�شعر اأن اأفراد اأ�شرته 
يرث�ن جهده وماله، وهم ي�شعرون اأنه �شاحب الف�شل الذي ترك لهم ماًل يعينهم على �شدِّ 

ح�ائجهم؛ ما يزيل عنهم الحقد والكراهية.
2- ت�زيع الثروة ت�زيًعا عادًل بين ال�رثة؛ فقد حر�شت ال�شريعة الإ�شالمية على ا�شتمرار النتفاع 
يقطع  عادًل  ت�زيًعا  م�شتحقيه  على  ت�زيعه  كيفية  وبيَّنت  الميراث،  ف�شرعت  الميت،  بمال 

ثالثًًا           خ�سائ�ص علم الميراث 

تتميز اأحكام الميراث في ال�شريعة الإ�شالمية بخ�شائ�س عدة، منها:
1- الربانية: هي ت�شريع اإلهي من عند اهلل تعالى اللطيف بخلقه، الخبير بما ينفعهم، قال اهلل تعالى: 
اًل تف�شياًل كاماًل       { } )�ش�رة الملك، الآية 14(، فجاء الميراث ُمف�شَّ
تتبدل قواعده مثلما  النبوية. وهو ت�شريع �شالح لكل زمان ومكان، فال  نة  الكتاب وال�شُّ في 
باأحكام  وم��ش�ل  معه،  متكامل  النفقات،  بنظام  مرتبط  نظام  وه�  الأخرى،  النظم  تتبدل 

الإ�شالم الأخرى التي �شرعها.
من  القرب  بح�شب  عادًل  ت�زيًعا  ال�رثة  بين  الميراث  الإ�شالمية  ال�شريعة  عت  َوزَّ العدالة:   -2
بالعدالة،  ون�شاًء(  )رجاًل،  ال�احدة  الأ�شرة  اأفراد  ُي�شِعر  ما  اأمامه؛  الحياة  وتكاليف  الميت، 

ويبعد الحقد والكراهية عنهم.
مراعــاة حاجــات الورثــة: اأعطــى الإ�شالم الأبنــاء اأكثر من الآبــاء، فاإذا اجتمــع الأب مع البن   -3
فــاإن ميــراث الأب ثابــت وهــ� ال�شد�ــس، والبــن ياأخــذ الباقــي، وكذلــك اإذا اجتمعــت 
البنــت مــع الأم فاإن البنــت تاأخــذ اأكثر من ن�شيــب الأم، وجعــل في بع�ــس الحالت حظ 
الذكــر مــن الميــراث �شعف حــظ الأنثى؛ وذلــك لمــا يتحمله الذكــر من تبعــات الزواج 
والنفقــة، لكنــه لم يغفــل الهتمام بالمــراأة، ولم يحرمها الميــراث، بل اأعطاهــا حقها منه.
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القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1- اأعتز بنظام الميراث في الإ�شالم. 

ر عدالة الإ�شالم في ت�زيع الميراث بين ال�رثة. 2- اأُقدِّ
3- اأحر�س على العمل والإنتاج.

........................................ -4

أقرأ و أستنتج

اأقراأ الحديث ال�شريف الآتي، ثم اأ�شتنتج عالقته باأهداف الميراث في الإ�شالم: 
ُف�َن  َيَتَكفَّ َعاَلًة  َتَذَرُهْم  اأَْن  ِمْن  َخْيٌر  اأَْغِنَياَء  َوَرَثَتك  َتَذَر  اأَْن  »اإِنََّك  و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  قال 

النَّا�َس«)1(.

ن  اأ�شباب الخ�ش�مة بين ال�رثة، ومنعت ح�شر الثروة في يد �شخ�س اأو فئة من النا�س؛ ما ُيح�شِّ
ال��شع القت�شادي، ويعمل على مكافحة الفقر، واأبطلت العادات الجاهلية التي تق�م على 

حرمان الن�شاء من الميراث، اأو ق�شر الميراث على البن الأكبر.
اأقرب  اأن  الحالة يدرك  الفرد في هذه  الجهد؛ لأن  الإنتاج، وم�شاعفة  الأفراد على  3- ت�شجيع 
النا�س اإلى نف�شه واأحبهم اإليه هم الذين يرث�نه، فيحر�س على اأن ي�فر لهم حاجاتهم، وي�شمن 

لهم م�شتقبلهم.

)1( �شحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شعد بن خولة. يتكففون: يطلبون ال�شدقة من اأكف النا�ص.
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ح المق�شود بعلم الميراث. 1- و�شِّ
نة النب�ية، اإجماع ال�شحابة(: 2- �شنِّف الم�اريث الآتية ح�شب م�شدرها )القراآن الكريم، ال�شُّ

- ميراث الجد اإذا اجتمع مع الإخ�ة.    اأ 
- ميراث الأب. ب 

- ميراث البنتين. جـ 

- ميراث الجدة.   د 
- ميراث البن.  هـ 

3- تتميز اأحكام الميراث في ال�شريعة الإ�شالمية بخ�شائ�س عدة، اذكر ثالًثا منها.
ح ذلك. 4- من خ�شائ�ص نظام الميراث في الإ�شالم مراعاة الحاجة بين الورثة، و�شِّ

هاِت  الجاهلية،  في  مه�ش�ًما  حقها  كان  ما  بعد  الميراث  في  حقها  المراأة  الإ�شالم  اأعطى   -5
�ش�رتين من �ش�ر حفظ الإ�شالم لحق المراأة في الميراث. 

ح كيف يعمل نظام الميراث في الإ�شالم على تحقيق ما ياأتي: 6- و�شِّ
اأ   - تق�ية اأوا�شر المحبة  بين اأفراد الأ�شرة.

ب- ت�شجيع الأفراد على الإنتاج. 
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تتعلق بالتركة حق�ق  للميت وحق�ق لل�رثة، و�شُنبيِّن في هذا الدر�س مفه�م التركة، والحق�ق 
المتعلقة بها. 

اأوًل             مفهوم التركة

التركة لغًة: تطلق على ال�شيء المتروك.
اأموال وحقوق. وعلى هذا، فاإن التركة ت�شمل الأموال،  وفي ال�شطالح: ما يخلفه الميت من 
مثل: النق�د والعقارات كالبي�ت والأرا�شي، وت�شمل الحق�ق المالية، مثل: حق التاأليف وحق 

المرور، وت�شمل الدي�ن التي للميت في ذمة غيره.

 ثانيًا           الحقوق المتعلقة بالتركة   

الحق�ق المتعلقة بالتركة اأربعة، مرتبة على النح� الآتي:
1- تجهيز الميت وتكفينه.

2- �شداد الدي�ن.
3- تنفيذ ال��شايا.

4- حق ال�رثة.
وفي ما ياأتي بيان لهذه الحق�ق:

ل، واأجرة  تجهيز الميت وتكفينه: يخرج من مال الميت قبل كل �شيء قيمة الكفن، واأجرة الُمَغ�شِّ  -1
حافر القبر، ونح� ذلك مما يلزم من م�شاريف تجهيز الميت، ويراعى في ذلك كله ما جاء به 
ا ما اعتاده النا�س من المغالة في ت�شييع الجنائز، واإقامة  ال�شرع من غير اإ�شراف ول تقتير. اأمَّ
الماآتم التي ت�شتمر ليالي عدة، وت�شييد المقابر ال�شخمة، وما �شاكل ذلك؛ فلي�س اأمًرا م�شروًعا

الدرس التاسع

التركات
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ول يح�شب من التركة؛ لأنه من البدع التي اأحدثها النا�س، فال ُيلَزم بها ال�رثة.  
ين من مال الميت قبل ال��شية، وقبل ق�شمة المال بين ال�رثة؛ �ش�اء كان  �سداد الديون: يخرج الدَّ  -2
َديًنا هلل تعالى؛ وه� الذي ل مطالب له من العباد، مثل الزكاة والنذر والكفارة، اأو َديًنا للنا�س؛ 
م في ال�شداد على َدين اهلل  وه� الذي له مطالب من النا�س، مثل القر�س وثمن المبيع، وُيقدَّ

تعالى؛ لتعلقه بحق�ق العباد. قال اهلل َتَعاَلى: { 
ى َر�ُش�ُل اهلِل  َقاَل: َق�شَ َعْنُه  َي اهللُ   } )�ش�رة الن�شاء، الآية 12(، َوَعْن َعِليٍّ َر�شِ
  .)1({ يَِّة، َواأَْنُتْم َتْقَروؤوَنَها:{  ْيِن َقْبَل اْلَ��شِ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم ِبالدَّ �شَ
واإذا لم تِف التركة ب�شداد دي�ن الميت جميعها؛ فاإن الدائنين يتقا�شم�ن التركة ق�شمة الغرماء؛ 

ين. اأي بن�شبة ما لكلٍّ منهم من الدَّ

تنفذ  ول  الثلث،  الأعلى  ها  ق�شمته، وحدُّ قبل  الميت  مال  من  ال��شية  تخرج  الو�سايا:  تنفيذ   -3
َي اهللُ َعْنُه، َقاَل: َكاَن  ال��شية باأكثر من الثلث اإل باإجازة ال�رثة. فَعْن �َشْعِد ْبِن اأَِبي َوقَّا�ٍس َر�شِ
ي ِبَماِلي ُكلِِّه؟ َقاَل:  َة، َفُقْلُت: ِلي َماٌل، اأُو�شِ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َيُع�ُدِني َواأََنا َمِري�ٌس ِبَمكَّ النَِّبيُّ �شَ
ْطِر؟ َقاَل: »َل«، ُقْلُت: َفالثُُّلِث؟ َقاَل: »الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكِثيٌر، اأَْن َتَدَع َوَرَثَتَك  »َل« ُقْلُت: َفال�شَّ

ُف�َن النَّا�َس ِفي اأَْيِديِهْم...«)2(. اأَْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن اأَْن َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ
واإذا كانت ال��شية ل�ارث فال تنفذ اإل بم�افقة بقية ال�رثة؛ لق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »اإِنَّ 

يََّة ِلَ�اِرٍث ...«)3(. ُه، َفاَل َو�شِ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقْد اأَْعَطى ِلُكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

ر ومجم�عتي في العبارة الآتية، ُمبيًِّنا الراأي فيها: »اإذا لم تكِف التركة لتجهيز الميت و�شداد  اأُفكِّ
ين بن�شبة ح�ش�شهم«. دي�نه جميعها، فاإن الدائنين يتقا�شم�ن التركة بن�شبة ما لكلٍّ منهم من الدَّ

ر وأُبيِّن أُفكِّ

ين قبل ال��شية، وه� حديث ح�شن.  )1( �شنن ابن ماجه، اأب�اب ال��شايا، باب الدَّ
 )2( �شحيح البخاري، كتاب النفقات، باب ف�شل النفقة على الأهل. �شحيح م�شلم، كتاب الو�شية، باب الو�شية بالثلث. يتكففون 

النا�س: اأي ي�شاأل�نهم بمد اأكفهم اإليهم.
)3( جامع الترمذي، اأبواب الو�شايا، باب ما جاء ل و�شية لوارث، وهو حديث �شحيح.
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التركات  الدر�س التا�شع 
القيم امل�ستفادة من الدر�ص:

ر حر�س ال�شريعة الإ�شالمية على تحقيق ما ينفع النا�س. 1- اأُقدِّ
2- اأوؤدي حق�ق المت�فى المالية بالترتيب الذي بيَّنته ال�شريعة الإ�شالمية.

3- اأحر�س على اأداء دي�ن قريبي المت�فى.
. ........................................................... -4

حق الورثة: بعد تجهيزالميت و�شداد دي�نه وتنفيذ و�شاياه، يق�شم ما بقي من التركة على ال�رثة   -4
الذين ثبت ن�شبهم اأو �شلتهم بالميت، وا�شتحق�ا الميراث ن�شيبهم منه بكتاب اهلل و�ُشنَّة ر�ش�له 

�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم.
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1- ما المق�ش�د بالتركة ا�شطالًحا؟ 
2- يتعلق بتركة الميت اأربعة حق�ق مالية، اذكرها ح�شب اأول�يتها بالترتيب.

3- ما دللة كل حديث من الحديثين ال�شريفين الآتيين:
يََّة  ُه، َفاَل َو�شِ اأ   - ق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »اإِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقْد اأَْعَطى ِلُكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

ِلَ�اِرٍث ... «.
اأَْن  ِمْن  َخْيٌر  اأَْغِنَياَء  َوَرَثَتَك  َتَدَع  اأَْن  َكِثيٌر،  َوالثُُّلُث  »الثُُّلُث  و�شلَّم:  عليه  اهلل  ق�له �شلَّى  ب- 

ُف�َن النَّا�َس...«. َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ
4- علِّل: تقديم حق�ق العباد على حق اهلل تعالى في �شداد الدي�ن.

5- بيِّن الحكم ال�شرعي في الم�شاألتين الآتيتين:
اأو�شى �شخ�س ورثته باإخراج ن�شف ماله لدار الأيتام. اأ   - 

مات �شخ�س وعليه دي�ن للنا�س، ولم تِف تركته ب�شدادها. ب- 
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ف في هذا الدر�س مفه�م الميراث، واأركانه،  فت �شابًقا الحق�ق المتعلقة بالتركة، و�شتتعرَّ تعرَّ
و�شروطه، واأ�شبابه، وم�انعه.

الدرس العاشر
مفه�م الميراث واأحكامه

 )1( جامع الترمذي، اأبواب الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها، وهو حديث �شحيح.

اأوًل            مفهوم الميراث واأركانه

1- مفهوم املرياث
الميراث من الإرث، وه� لغًة: ما يبقى من الأ�شياء، ومنه ق�ل النبي �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم في 

ْرِث اإِْبَراِهيَم«)1(. نَُّكْم َعَلى اإِْرٍث ِمْن اإِ اِعِرُكْم، َفاإِ عرفة: »ُك�ُن�ا َعَلى َم�شَ
ا  ا ا�شطالًحا فه�: كل ما يتركه الميت من الأم�ال؛ �ش�اء كان نقًدا، اأو عقاًرا منق�ًل، اأو حقًّ اأمَّ

ماليًّا.
2- اأركان املرياث

 للميراث اأركان ثالثة، هي:
ث: الميت الذي ي�شتحق غيره اأن يرث تركته منه.  الم�رِّ  -1

ال�ارث: ال�شخ�س الحي الم�شتحق لالإرث عند م�ت الم�رِّث.  -2
الم�روث )التركة(: كل ما يتركه الميت من اأم�ال بعد تجهيزه، و�شداد دي�نه، وتنفيذ   -3

و�شيته. والتركة ت�شمل:
 اأ   - الأم�ال، مثل: النق�د، والعقارات كالبي�ت والأرا�شي. 

ب - الحق�ق المالية، مثل: حق التاأليف، وحق المرور.
جـ - الدي�ن التي للميت في ذمة غيره.

ثانيًا             �سروط الميراث
ي�شترط ل�شتحقاق الميراث �شروط عدة، هي:

ث. م�ت الم�رِّ  -1
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ثالثًا                  اأ�سباب الميراث
للميراث �شببان)1(، هما:

ورثه  الزوجين  اأحد  مات  فاإذا  الزوجين،  بين  التوارث  ُيثبت  ال�شحيح  الزواج  الزوجية: عقد   -1
الآخر.

القرابة: هم اأقرباء الميت، مثل: الآباء، والأمهات، والأبناء، والبنات، والإخ�ة، والأخ�ات،   -2
ونح�هم وفق �شروط معينة.

رابًعا                 موانع الميراث
يمنع ال�ارث من اأخذ ميراثه م�انُع عديدة، منها:

اْلَقاِتُل  َيِرُث  لق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »...َوَل  ثه؛  فالقاتل عمًدا ل يرث من م�رِّ القتل:   -1
ث من العتداء  �َشْيًئا«)2(. فمن ا�شتعجل ال�شيء قبل اأوانه ع�قب بحرمانه؛ وذلك حماية للم�رِّ

ثه ليرث ماله. عليه من ال�رثة، فال يطمع ال�ارث في قتل م�رِّ
ين: فالم�شلم ل يرث �شيًئا من مال غير الم�شلم ل بالزوجية ول بالن�شب، وغير  اختالف الدِّ  -2
الم�شلم ل يرث �شيًئا من مال الم�شلم ل بالن�شب ول بالزوجية؛ لق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: 

»َل َيِرُث اْلُم�ْشِلُم اْلَكاِفَر، َوَل اْلَكاِفُر اْلُم�ْشِلَم«)3(.
              القيم امل�ستفادة من الدر�ص:

ر عناية الإ�شالم بتف�شيل اأحكام الميراث. اأُقدِّ  -1
ر حر�س الإ�شالم على انتفاع ال�رثة بمال الميت. اأُقدِّ  -2

 . .....................................-3

ث، مثل حياة الجنين في بطن اأمه. تحقق حياة ال�ارث عند م�ت الم�رِّ  -2
انتفاء م�انع الميراث.  -3

وج�د �شبب الت�ارث، مثل: القرابة، والزوجية.  -4

في الأب الذي ي�زع اأم�اله على ورثته ح�شب ن�شيبهم من الميراث في حياته.
أُبدي رأيي

)1( ي�جد �شبب ثالث ه� ال�لء، لكنه لم يعد م�ج�ًدا الي�م.
)2(  �شنن اأبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأع�شاء، وه� حديث ح�شن.

 )3( �شحيح البخاري، كتاب الفرائ�ص، باب ل يرث الم�شلم الكافر ول الكافر الم�شلم واإذا اأ�شلم قبل اأن يق�شم الميراث فال ميراث له.
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ما المق�ش�د بالميراث؟   -1
يتعلق بتركة الميت اأربعة حق�ق مالية، اذكرها بالترتيب.  -2

للميراث اأركان ثالثة ، بيِّنها.  -3
عالَم يدل كلٌّ من الحديثين ال�شريفين الآتيين:  -4

اأ    - ق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »... َوَل َيِرُث اْلَقاِتُل �َشْيًئا«.
ب - ق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »َل َيِرُث اْلُم�ْشِلُم اْلَكاِفَر، َوَل اْلَكاِفُر اْلُم�ْشِلَم«.

�شع اإ�شارة )ü( بجانب العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة )*( بجانب العبارة غير ال�شحيحة، مع   -5
ت�شحيحها في ما ياأتي:

) - عقد الزواج ال�شحيح يتوارث به الزوجان. )    اأ 
 ب - القتل الخطاأ ل يمنع من الميراث. )      (

)  جـ - اإذا كانت ال��شية ل�ارث فال تنفذ اإل باإجازة بقية ال�رثة. )     
6- اأكمل الفراغ في الجدول الآتي بما ينا�شبه:

م�انع الميراث اأ�شباب الميراث �شروط الميراث اأركان الميراث
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اأوًل           اأ�سحاب الفرو�ص

نة  د اهلل تعالى ن�شيبهم من الميراث في القراآن الكريم، اأو ال�شُّ اأ�شحاب الفرو�س هم الذين حدَّ
رة من التركة، مثل: الن�شف،  �ا اأ�شحاب الفرو�س اأو الفرائ�س؛ لأن لهم ح�شة ُمقدَّ النب�ية، و�ُشمُّ

اأو الربع، اأو الثمن.
وال�ارث�ن من اأ�شحاب الفرو�س اثنا ع�شر: اأربعة من الذك�ر، وثمانية من الإناث. 

ا الذك�ر فهم: الزوج، والأب، والجد، والأخ لأم. اأمَّ
ا الإناث فهن: الزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت البن، والأخت ال�شقيقة، والأخت  واأمَّ

لأب، والأخت لأم.
والفرو�س المقررة هي: 

اأ    - الزوج اإذا لم يكن لزوجته ولد. 1- الن�شف: ِمن الذين ي�شتحق�نه:  
ب - البنت اإذا انفردت، ولي�س معها ذكر.       

اأ     - الزوجة اإذا لم يكن لزوجها ولد. 2- الربع: ِمن الذين ي�شتحق�نه:  
ب - الزوج اإذا كان لزوجته ولد.       

3- الثمن: ت�شتحقه الزوجة اإذا كان لزوجها ولد.
4- الثلثان: ممن ت�شتحقه البنات اإذا كن ف�ق اثنتين، ولي�س معهن ذكر.

5- الثلث: ِمن الذين ي�شتحق�نه الأم عند عدم وج�د الفرع ال�ارث للذكر.
اأ    - الأب عند وج�د الفرع ال�ارث الذكر. 6- ال�شد�س: ِمن الذين ي�شتحق�نه:  

ب - الأم عند وج�د الفرع ال�ارث الذكر.       

الدرس الحادي عشر
الم�شتحق�ن للتركة

د القراآن الكريم اأ�شناف الم�شتحقين للتركة، مثلما جاء في اآيات الميراث في �ش�رة الن�شاء،  حدَّ
م بع�شهم على بع�س وفق الترتيب الآتي:   وهم لي�ش�ا على درجة واحدة  من حيث ال�شتحقاق؛ اإذ ُيقدَّ
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ثانيًا           الع�سبات

التركة،  من  ن�شيبهم  الفرو�س  اأ�شحاب  ياأخذ  اأن  بعد  التركة  من  يتبقى  ما  يرث�ن  الذين  هم 
ب�ا بالميت؛ اأي اأحاط�ا به لحمايته؛ لق�له �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم:  �ا ع�شبة؛ لأنهم َع�شَّ و�ُشمُّ

»اأَْلِحُق�ا الَفَراِئ�َس ِباأَْهِلَها، َفَما َبِقَي َفُهَ� ِلأَْوَلى َرُجٍل َذَكٍر«)1(.
وترتيب الع�شبات ح�شب الأول�ية ه� كما ياأتي:

1- فروع الميت: البن، وابن البن واإن نزل.
2- اأ�ش�ل الميت من جهة الأب�ة: الأب، واأب� الأب )الجد( واإن عال.

3- فروع اأبيه من جهة الأخ�ة: الإخ�ة الأ�شقاء، والإخ�ة لأب، واأبناوؤهم.
4- فروع الجد ال�شحيح: الأعمام، واأعمام اأبيه، واأعمام جده، واأبناوؤهم.

الأخت مع  اأو  البن،  البنت مع  مثل  الذكر،  الأنثى ع�شبة مع  فيها  قد تك�ن  ت�جد حالت 
الأخ، فيك�ن الت�ريث في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

يالحظ مما �شبق اأن الإ�شالم اأعطى المراأة حقها في الميراث بعد اأن كانت  مه�ش�مة الحق�ق 
في الجاهلية، ويت�شح هذا جليًّا في ال�شور الآتية:

 اأ    - اأ�شحاب الفرو�س اأغلبهم من الن�شاء.
اأولًدا  وجد  اإذا  الأب  اأعطى  مثلما  الأم  اأعطى  اإذ  والأب؛  الأم  بين  الإ�شالم  م�شاواة  ب-   
 {  } تعالى:  اهلل  قال  النفقات.  تحمل  على  ي�شاعدونه 

)�ش�رة الن�شاء، الآية 11(.

ها مراعاة حاجات كلٍّ من  جـ- الحالت التي زاد فيها ن�شيب الذكر على ن�شيب الأنثى، مردُّ
الإناث والذكور، وما يتحملونه من نفقات، ويت�شح ذلك في الأمثلة الآتية:

ر وأستخرج أتدبَّ
ن�س  منها  اأ�شتخرج  ثم   ،)12-11 )الآيتان  الن�شاء  �ش�رة  من  ال�شابقة  الميراث  اآيات  اأتدبَّر   

الآيات التي ُتبيِّن ن�شيب كل فرد من اأ�شحاب الفرو�س ال�اردة فيها.

  )1( �شحيح البخاري، كتاب الفرائ�ص، باب ميراث الولد من اأبيه واأمه. �شحيح م�شلم، كتاب الفرائ�ص، باب األحقوا الفرائ�ص باأهلها، 
لها. الم�شتحقين  تعالى لأ�شحابها  اهلل  في كتاب  المقدرة  الأن�شباء  اأعط�ا  باأهلها:  الفرائ�س  األحق�ا  فالأولى رجل ذكر.  بقي  فما 
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المجمع  رد  في  اأُناق�س زمالئي  ثم  الإلكتروني،  الإ�شالمي  العالم  رابطة  م�قع  اإلى  اأرجع 
ت�جه  من  الإ�شالمية  البالد  بع�س  في  اأثير  ما  على  الع�شرين  دورته  في  الإ�شالمي  الفقهي 

لإ�شدار اأنظمة لميراث المراأة تتعار�س مع ما قررته ال�شريعة.

أُثري خبراتي

• اإذا لم ي�جد اأولد ي�شاعدون الأب على تحمل النفقات، تعطى الأم الثلث، وت�شقط عنها 	
النفقات جميًعا، ويعطى الأب الثلثين، ويحمل النفقات، قال اهلل تعالى: {     

 } )�ش�رة الن�شاء، الآية 11(.
• َمْنح الإ�شالم البنت �شهًما واإ�شقاط النفقة عنها، واإعطاوؤه الولد �شهمين واإلزامه النفقة لقرابة 	

الن�شب. 
    قال اهلل تعالى: {  } )�ش�رة الن�شاء، الآية 11(.

• فرع 	 في حال وج�د  الأب�ين  مثل  الرجل،  ميراث  مثل  المراأة  فيها  تاأخذ  وج�د حالت 
وارث.

القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
ر عدل الإ�شالم في ت�زيع الميراث. 1-  اأُقدِّ

2-  اأُعطي المراأة حقها من الميراث.
. ............................... -3
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1- بيِّن المق�ش�د بكلٍّ مما ياأتي: اأ�شحاب الفرو�س، الع�شبات. 
2- اذكر ثالثة اأمثلة على كلٍّ من:

اأ   - اأ�شحاب الفرو�س.
ب- اأ�شحاب الع�شبات.

اأ�شحاب  الفرو�س،  )اأ�شحاب  اإليها  ينتم�ن  التي  الفئة  ح�شب  ياأتي  ما  في  ال�رثة  �شنِّف   -3
الع�شبات(:

الزوج، بنت البن، الأخ لأم، ابن البن، الأخت ال�شقيقة، الأخت لأب، الأب، الأخت لأم، 
الجد، الإخ�ة الأ�شقاء، الأعمام.

4- بيِّن ن�شيب كل فرد في الم�شاألتين الآتيتين:
اأ    - الزوجة اإذا لم يكن للزوج فرع وارث؛ ذكًرا كان، اأو اأنثى.

ب- الأب اإذا كان معه فرع وارث ذكر.
5- هاِت حالة واحدة من الميراث على كلٍّ مما ياأتي:

اأ   - ن�شيب المراأة اأقل من ن�شيب الرجل.
ب- ن�شيب المراأة م�شاٍو لن�شيب الرجل.

6- رتِّب الع�شبات الآتية ح�شب الأول�ية:
ابن البن، الأعمام، الإخ�ة الأ�شقاء، اأب� الأب )الجد(.
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مها ُأقيَّم معلوماتي وُأنّظِّ

مفهوم علم الميراث

م�سادر علم الميراث

خ�سائ�ص علم الميراث

اأهداف علم الميراث

بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأُكِمل املخططات التنظيمية الآتية مبا ينا�شبها:
اأواًل: الدر�س الثامن )علم الميراث: مفهومه، وم�سادره، وخ�سائ�سه، واأهدافه(.

ثانيًا: الدر�ص التا�سع )التركات(.

....................................

....................................

....................................
....................................

....................................

....................................

....................................
....................................

الحقوق المتعلقة بالتركةمفهوم التركة

التركات
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ثالثًا: �لدر�س �لعا�شر )مفهوم �لمير�ث و�أحكامه(.

ر�بًعا: �لدر�س �لحادي ع�شر )�لم�شتحقون للتركة(.

مفهوم �لمير�ث و�أحكامه

�رشوط املرياث�أركان �ملري�ثمفهوم �ملري�ث
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......................

�أ�شباب �ملري�ث

مفهوم
�أ�شحاب
�لفرو�س

مفهوم
�لع�شبات

�لفرو�س
�ملقررة هي:

�أ�شحاب
�لع�شبات

بالرتتيب هم:
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الوحدة الثانية
نظام العقوبات
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نظام العقوبات في الإ�سالم  

الدرس الثاني عشر

ُعِنيت ال�صريعة اال�صالمية بتهذيب النف�س و�صبط ت�صرفات النا�س بما جاءت به من توجيهات 
ا كان بع�س االأ�صخا�س ال يرتدعون عن  واإر�صادات تحقق لهم ال�صعادة في الدنيا واالآخرة، ولكن لمَّ
المع�صية اإال بالعقوبة، وكانت ال�صريعة االإ�صالمية حري�صة على حفظ المجتمع واأمنه من الف�صاد، 

وتطهيره من العبث والعدوان؛ فقد �صرعت نظام العقوبات. 

 �أوًل            مفهوم نظام �لعقوبات يف �لإ�شالم
والجزاء  الجرائم،  تحدد  التي  والقواعد  االأحكام  مجموعة  هو  االإ�صالم  في  العقوبات  نظام 

المخ�ص�س لكل جريمة، والتدابير االحترازية المقررة لهذه الجرائم.
النف�س، وحفظ  اإلى حفظ الم�صالح الخم�س االآتية: حفظ الدين، وحفظ  النظام  يهدف هذا 
�ُصِرع  النف�س  ولحفظ  الردة،  حد  �ُصِرع  الدين  فلحفظ  المال.  وحفظ  العر�س،  وحفظ  العقل، 
الق�صا�س، ولحفظ العقل �ُصِرع حد �صرب الخمر، ولحفظ الن�صل �ُصِرع حد الزنا، ولحفظ المال 

�ُصِرع حد ال�صرقة، ولحماية هذه الكليات الخم�س كلها �ُصِرع حد الحرابة وقطع الطريق.
وهذا كله يكفل حفظ االأمن العام، ويحد من ارتكاب الجرائم؛ نظًرا اإلى �صدة العقوبة. فالقاتل 
الذي يعلم اأنه �صُيقَتل، وال�صارق الذي يعلم اأنه �صُتقَطع يده، والمعتدي على العر�س الذي يعلم اأنه 
�صُيجَلد؛ كلهم �صيفكرون في نتائج الجريمة قبل االإقدام عليها، في حين لو كانت العقوبة ي�صيرة 

ما بالى اأحد بالعقوبة، وال اأقلع عن الجريمة.

   ثانيًا      مبادئ نظام �لعقوبات في �لإ�شالم

يقوم نظام العقوبات في االإ�صالم على جملة من المبادئ، منها:
1- ال جريمة وال عقوبة اإال بن�س �صرعي: فاالأفعال ال تو�صف باأنها جرائم اإال اإذا ورد في ال�صرع 
}  )�صورة االإ�صراء، االآية 15(؛  ن�س ودليل َيعدّها  كذلك، قال اهلل تعالى: {
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اإذ بيَّنت االآية الكريمة اأن اهلل �صبحانه وتعالى ال يعذب عباده اإال بعد االإعذار اإليهم بالر�صل، واإقامة 
الحجة عليهم باالآيات التي تقطع عذرهم.

وال  الجاني،  اإال  بالفعل  يوؤاخذ  وال  الجاني،  غير  اإلى  العقوبة  تتعدى  ال  العقوبة:  �صخ�صية    -2
يوؤاخذ اأحد بجريمة غيره ب�صرف النظر عن درجة قرابته منه، اأو عالقته به؛ لقوله تعالى: 

} )�صورة االأنعام، االآية 164(. }
خطرها،  ودرجة  �صدتها  مع  تتنا�صب  عقوبة  جريمة  لكل  والجريمة:  العقوبة  بين  التنا�صب   -3
ويتجلى ذلك وا�صًحا في العقوبات كلها، وال �صيما عقوبة الحرابة التي تتعلق بجرائم االإف�صاد 

في المجتمع، واإ�صاعة الفو�صى وترويع االآمنين وقتل االأبرياء، قال اهلل تعالى: {
                                                                                                         

{                                                                                                              

ثالثًا           مز�يا نظام �لعقوبات في �لإ�شالم
يمتاز نظام العقوبات في االإ�صالم بمزايا عديدة، منها:

1-  التكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية: فال�صريعة االإ�صالمية في تعاملها مع م�صكالت 
الوازع  العقوبة فقط، واإنما تركز على  اأ�صلوب  تعتمد  الجرائم - ال  بينها  المجتمع - ومن 
الداخلي، والمراقبة الذاتية لالإن�صان، وت�صعى اإلى تربيته منذ ال�صغر على االأخالق الفا�صلة، 
وتربط ذلك كله بالوعد االأخروي، َفَتعُد َمن يعمل ال�صالحات بالفوز والفالح، وتنذر الم�صيء 

�صوء العاقبة.
2- النظرة المتوازنة اإلى عالقة الفرد والجماعة: فال�صريعة التي تحمي المجتمع بت�صريع العقوبات 
اأواًل، وت�صون حرياته وحقوقه  الفرد  الفرد لم�صلحة المجتمع، واإنما تحمي  ال تهدر كيان 
اإلى  اأمًرا غير مبرر، فال تلجاأ  اإلى الجريمة  كلها، وتوفر له االأ�صباب كلها التي تجعل لجوءه 
العقوبة اإال وقد هياأت للفرد الظروف المالئمة التي تكفل له الحياة الكريمة والعي�س ال�صعيد.

اأ�صبابها،  بمعالجة  وقوعها  قبل  الجريمة  االإ�صالم  يواجه  ودوافعه:  االإجرام  اأ�صباب  معالجة   -3
والق�صاء على دوافعها، ويت�صح ذلك بالنظر اإلى اأ�صباب كل جريمة على ِحَدة، وتتبع االإجراءات 

 )�صورة المائدة، االآية 33(.
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التي يكافح بها االإ�صالم تلك الدوافع. وحين يكفل االإ�صالم لكل اإن�صان الحياة الكريمة فاإن 
جريمة ال�صرقة ال تقع غالًبا، وهكذا.

 ومجموعتي في اإجراءين �صرعهما االإ�صالم لمنع الوقوع في جريمة الزنا.
ر أُفكِّ

ر�بًعا       حكمة م�شروعية �لعقوبات 

�صرع االإ�صالم العقوبات لحكم متعددة، منها:
من  المجتمع  واأعرا�صهم، وحماية  واأموالهم  اأنف�صهم  في  وم�صالحهم  النا�س  1- حفظ حقوق 
انت�صار الف�صاد و�صيوع المنكرات؛ الأن اإقامة العقوبة على الجاني �صتردعه من معاودة ارتكاب 

الجريمة، لما فيها من زجر لغيره اإذا راأى العقوبة اأمام عينيه، قال تعالى عن عقوبة الزنا: 
      {  } )�صورة النور، االآية 2(.

2- اإ�صالح االأفراد بمنعهم من القيام بما يف�صد نفو�صهم من المعا�صي وال�صرور، ودعوتهم اإلى 
التزام محا�صن االأخالق، وحثهم على القيام بف�صائل االأعمال واالأقوال؛ ليكونوا عنا�صر خير 

في المجتمع الذي يعي�صون فيه.
3- ا�صتتباب االأمن بين النا�س ومنع العبث فيه، واإقامة العدل؛ الأنه اإذا علم اأفراد المجتمع اأن المجرم 
�صين��ال عقوبته حتًم��ا، واأنه ال فرق في ال�صريع��ة االإ�صالمية بين الرئي���س والمروؤو�س، والغني 
ا اإذا الحظوا وجود تفرقة في اإقامة  والفقير، فاإن نفو�صهم �صتهداأ، و�صيتفرغون لم�صالحهم، اأمَّ
العقوبة، فاإن ذلك �صيكون �صبًبا الرتكاب الجرائم؛ لذا نبَّه النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم على اأن 
هالك االأمم ال�صابقة كان ب�صبب محاباتهم في تطبيق العقوبات، فقال �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »... 
ِعيُف  ِريُف َتَرُكوُه، َواإَِذا �َصَرَق ال�صَّ لَّ َمْن َقْبَلُكْم، اأَنَُّهْم َكاُنوا اإَِذا �َصَرَق ال�صَّ َي��ا اأَيَُّها النَّا�ُس، اإِنََّما �صَ
ٌد َيَدَها«)1(. ٍد �َصَرَق��ْت َلَقَطَع ُمَحمَّ نَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ ، َواْي��ُم اهلِل، َلْو اأَ َقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ِفيِه��ْم اأَ

 )1( �صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية ال�صفاعة في الحد اإذا رفع اإلى ال�صلطان.
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�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
ر عدل االإ�صالم في تطبيق العقوبة.  1-  اأُقدِّ

ر حر�س االإ�صالم في الحفاظ على اأمن المجتمع. 2-  اأُقدِّ
. ...............................................  -3

ومجموعتي حكمة اأخرى لم�صروعية العقوبات في االإ�صالم.
أستنتج

4- تطهير الجاني من ذنوبه في الدنيا واالآخرة؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »َتَعاَلْوا َباِيُعوِني َعَلى 
اأَْن ال ُت�ْصِرُكوا ِباهلِل �َصْيًئا، َواَل َت�ْصِرُقوا، َواَل َتْزُنوا، َواَل َتْقُتُلوا اأَْواَلَدُكْم، َواَل َتاأُْتوا ِبُبْهَتاٍن َتْفَتُروَنُه 
َوَمْن  اهلِل،  َعَلى  َفاأَْجُرُه  ِمْنُكْم  َوَفى  َفَمْن  َمْعُروٍف،  ِفي  وِني  َتْع�صُ َواَل  ْرُجِلُكْم،  َواأَ اأَْيِديُكْم  َبْيَن 
َتَرُه اهللُ  اَب ِمْن َذِلَك �َصْيًئا َف�صَ اَرٌة، َوَمْن اأَ�صَ ْنَيا َفُهَو َلُه َكفَّ اَب ِمْن َذِلَك �َصْيًئا َفُعوِقَب ِبِه ِفي الدُّ اأَ�صَ

َفاأَْمُرُه اإَِلى اهلِل، اإِْن �َصاَء َعاَقَبُه، َواإِْن �َصاَء َعَفا َعْنُه«)1(.

)1(  �صحيح البخاري، كتاب ف�صائل ال�صحابة، باب وفود االأن�صار اإلى النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم بمكة وبيعة العقبة.
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1- ما المق�صود بكلٍّ مما ياأتي: نظام العقوبات، �صخ�صية العقوبة.
ح عالقة نظام العقوبات في االإ�صالم بمقا�صد ال�صريعة. 2- و�صِّ

3- يقوم نظام العقوبات في االإ�صالم على جملة من المبادئ، اذكر اثنين منها.
ح  4- يمتاز نظام العقوبات في االإ�صالم بالتكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية، و�صَّ

ذلك.
د ثالًثا من حكم م�صروعية العقوبات في االإ�صالم. 5- عدِّ

ْنَيا َفُهَو  اَب ِمْن َذِلَك �َصْيًئا َفُعوِقَب ِبِه ِفي الدُّ 6- عالَم يدل قوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »... َوَمْن اأَ�صَ
اَرٌة«؟ َلُه َكفَّ

7- بيِّن كيف يوؤدي العدل في تنفيذ العقوبة اإلى حفظ المجتمع من الجرائم. 
8- يقوم نظام العقوبات في االإ�صالم على جملة من المبادئ، �صع بجانب كل اآية من االآيات االآتية  

المبداأ الذي تدل عليه:
)                       ( .{ اأ   - قال اهلل تعالى: { 

قال اهلل تعالى: {  }. )                       ( ب- 
ج���- ق��ال اهلل تعال��ى: {

)                 ( .{ ...
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الجريمة: مفهومها، ومخاطرها

الدرس الثالث عشر

اأهمية عن مطالب االإن�صان االأخرى مثل الغذاء  اأ�صا�صيان ال يقالن  االأمن واال�صتقرار مطلبان 
والك�صاء، ومن دونهما ال ي�صتطيع االإن�صان اأن يمار�س �صوؤون حياته اليومية على الوجه االأمثل. 
ا كانت الجريمة اآفًة تهدد االأمن واال�صتقرار، وم�صدًرا لكثير من المتاعب وال�صرور، وخطًرا  ولمَّ
يورث المجتمع القلق واال�صطراب والخوف؛ فاإن انت�صارها يحيل اأمن المجتمع اإلى خوف؛ لذا،  

حارب االإ�صالم الجريمة، واأوجب على مرتكبها عقوبات رادعة. 
فما المق�صود بالجريمة؟ وما الدافع اإلى ارتكابها؟ وما مخاطرها؟

مفهوم �لجريمة   �أوًل  

الجريمة لغًة: الجناية اأو الذنب.
وفي اال�صطالح: فْعل اأمر محرم، اأو تْرك اأمر واجب، مما رتب عليه ال�صرع عقوبة دنيوية.
 فال�صرقة مثاًل جريمة؛ الأنها فْعل اأمر محرم، وعدم اأداء الزكاة جريمة؛ الأنه ترك اأمر واجب.

دو�فع �لجريمة  ثانيًا  

تختلف بواعث النا�س ودوافعهم باختالف الجريمة؛ فالفقر والح�صد ونحوهما دوافع لل�صرقة، 
وال�صهوة دافع للزنا، اإالَّ اأن الباعث االأ�صا�س على الجريمة مهما كانت دوافعها الظاهرية هو �صعف 
اِني ِحيَن َيْزِني َوُهَو ُموؤِْمٌن، َواَل َي�ْصَرُب اْلَخْمَر  االإيمان؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اَل َيْزِني الزَّ
قوة اأن  ...«)1(؛ وذلك  ُموؤِْمٌن،  َوُهَو  َي�ْصِرُق  ِحيَن  اِرُق  ال�صَّ َي�ْصِرُق  َواَل  ِمٌن،  ُموؤْ َوُهَو  َي�ْصَرُبَها  ِحيَن 

اآخَر على الجريمة، فيها فْعل اأمر محرم، اأو  تْرك اأمر واجب.
أُعطي مثاًلا

)1( �صنن ابن ماجه، اأبواب الفتن، باب النهي عن النهبة، وهو حديث �صحيح.
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مخاطر �نت�شار �لجريمة  ثالثًا  

يوؤدي انت�صار الجرائم اإلى مخاطر اجتماعية واقت�صادية وخلقية و�صحية، تظهر اآثارها ال�صلبية 
في الفرد والمجتمع، وهذه اأبرزها:

1- انت�ص��ار الف�ص��اد و�صياع االأ�ص��ر والمجتمعات؛ فانت�ص��ار الجرائم مثل الزن��ا والقتل وتعاطي 
المخ��درات وقط��ع الطري��ق، يخ��ل باأم��ن المجتمع، وين�ص��ر فيه الف�ص��اد، ق��ال اهلل تعالى: 
     {  })�صورة الروم، 

االآية 41(.

2- اإ�صعاف مقومات التجارة واال�صتثمار؛ فالتاجر والم�صتثمر اإذا عرف اأن تجارته واأمواله �صوف 
تتعر�س للنهب وال�صرقة امتنع عن العمل واال�صتثمار. 

3- اإف�صاد االأخالق التي جاءت ال�صريعة الإتمام مكارمها، وح�صول العداوة والبغ�صاء بين النا�س، 
قال اهلل تعالى:{ 
 { 

)�صورة المائدة، االآيتان 91-90(.

َر اْلُمَهاِجِريَن،  ا�صتحقاق المجتمع غ�صب اهلل وعقابه؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »َيا َمْع�صَ  -4
ُة ِفي َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعِلُنوا  : َلْم َتْظَهْر اْلَفاِح�صَ ُعوُذ ِباهلِل اأَْن ُتْدِرُكوُهنَّ ، َواأَ َخْم�ٌس اإَِذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ
َوَلْم  ْوا،  الَِّذيَن َم�صَ اأَ�ْصاَلِفِهْم  ِفي  ْت  َتُكْن َم�صَ َلْم  الَِّتي  َوااْلأَْوَجاُع  اُعوُن  الطَّ ِفيِهُم  ا  َف�صَ اإِالَّ  ِبَها، 
َوَلْم  َعَلْيِهْم،  ْلَطاِن  ال�صُّ َوَجْوِر  اْلَموؤوَنِة  ِة  دَّ َو�صِ ِنيَن  ِبال�صِّ اأُِخُذوا  اإِالَّ  َواْلِميَزاَن،  اْلِمْكَياَل  وا  َيْنُق�صُ
وا َعْهَد  َماِء، َوَلْواَل اْلَبَهاِئُم َلْم ُيْمَطُروا، َوَلْم َيْنُق�صُ َيْمَنُعوا َزَكاَة اأَْمَواِلِهْم، اإِالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمْن ال�صَّ
ا ِمْن َغْيِرِهْم، َفاأََخُذوا َبْع�َس َما ِفي اأَْيِديِهْم، َوَما َلْم  اهلِل َوَعْهَد َر�ُصوِلِه، اإِالَّ �َصلََّط اهللُ َعَلْيِهْم َعُدوًّ

ا اأَْنَزَل اهللُ، اإِالَّ َجَعَل اهلُل َباأْ�َصُهْم َبْيَنُهْم«)1(. ُتُهْم ِبِكَتاِب اهلِل َوَيَتَخيَُّروا ِممَّ َتْحُكْم اأَِئمَّ

)1( �صنن ابن ماجه، اأبواب الفتن، باب العقوبات، وهو حديث ح�صن.

االإيمان ت�صتلزم االلتزام باالأحكام ال�صرعية والقيم االأخالقية التي اأَمر بها ال�صرع الحكيم.
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َقْلِبِه،  ِفي  �َصْوَداُء  ُنْكَتٌة  َكاَنْت  اأَْذَنَب  اإَِذا  اْلُموؤِْمَن  »اإِنَّ  و�صلَّم:  عليه  اهلل  �صلَّى  قوله  داللة 
ِكَتاِبِه:  ِفي  اهللُ  َذَكَرُه  الَِّذي  اُن  الرَّ َفَذِلَك  َزاَدْت،  َزاَد  َفاإِْن  َقْلُبُه،  ِقَل  �صُ َوا�ْصَتْغَفَر  َوَنَزَع  َتاَب  َفاإِْن 

{  } )�صورة المطففين، االآية 14()1(.

أستنتج

دور �لدين في �لوقاية من �لجريمة    ر�بًعا 

اإن تقوية الوازع الديني ي�صهم بفاعلية في الوقاية من الجريمة، وحماية المجتمع من مخاطرها. 
فااللتزام بال�صريعة االإ�صالمية يمنع مظاهر الجريمة كلها؛ الأن العالقة بين الدين واالإجرام عالقة 
الجريمة.  ن�صبة  قلَّت  التدين  قوي  وكلما  الجريمة،  ن�صبة  زادت  التدين  �صعف  فكلما  عك�صية، 
ولهذا، فاإن مراكز االإ�صالح والتاأهيل في المملكة االأردنية الها�صمية تحر�س على توعية النزالء 

رون المذنبين باهلل تعالى والجزاء االأخروي.  دينيًّا، وتوفر لهم وعاًظا ُيذكِّ
وال ي��زال الُكتَّ��اب النق��اد ي�صيدون ب��دور الدين ف��ي الحد م��ن الجرائم، وقد اأق��رت بذلك

 الموؤ�ص�صات العالمية، مثل المجل�س االقت�صادي االجتماعي التابع لالأمم المتحدة؛ فقد ورد في 
البند )37( ما يدل على ذلك: »... للدين دور هام في ال�صبط االجتماعي في بع�س المجتمعات، 
على  �صلطتها  الدينية  الموؤ�ص�صات  تفقد  عندما  ولكن  المحرم،  هو  وما  المباح  هو  ما  بتحديده 
االأفراد، وال يظهر اعتقاد اآخر قادر على تولي وظائف ال�صبط التي كان يقوم بها الدين حتى ذلك 
الحين، فقد يجد االأفراد اأنف�صهم فاقدي االتجاه، وي�صبحون ب�صبب ذلك اأكثر مياًل اإلى االنغما�س 

في ت�صرفات غير اجتماعية ومنحرفة...«.

�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
ر دور االإ�صالم في منع الجرائم. 1-  اأُقدِّ
2-  اأنبذ الجرائم والعنف في المجتمع.
. .............................. -3

)1( �صنن ابن ماجه، اأبواب الزهد، باب ذكر الذنوب، وهو حديث ح�صن.
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1- ما المق�صود بالجريمة في اال�صطالح ال�صرعي؟
ح الدافع االأ�صا�س الذي يدفع المجرم اإلى ارتكاب الجرائم. 2-  و�صِّ

3-  ا�صتنتج اأ�صرار الجريمة التي يدل عليها كل ن�س من الن�صو�س ال�صرعية االآتية:
اأ   - قال اهلل  تعالى: {  

.{ 
ب - قال اهلل تعالى:{  

.{ 
ا ِفيِهُم  ُة ِفي َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَها، اإِالَّ َف�صَ قوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »َلْم َتْظَهْر اْلَفاِح�صَ ج�- 

ْوا«. ْت ِفي اأَ�ْصاَلِفِهْم الَِّذيَن َم�صَ اُعوُن َوااْلأَْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن َم�صَ الطَّ
بيِّن كيف توؤدي الجريمة اإلى اإ�صعاف مقومات التجارة واال�صتثمار.  -4
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المنهج الوقائي لمنع 
وقوع الجريمة

الدرس الرابع عشر

االأول: وقائي يكون  وا�صتئ�صالها منهجين؛  الجريمة  االإ�صالمية في محاربة  ال�صريعة  نهجت 
قبل وقوع الجريمة، وتحر�س فيه ال�صريعة على توجيه االأفراد وتربيتهم تربية ح�صنة تحقق لهم 
ولمجتمعهم اال�صتقامة. والثاني: عالجي يقوم على معاقبة الجاني بعد ارتكاب الجريمة؛ ردًعا 

له، وحمايًة للمجتمع. �صنتناول في هذا الدر�س المنهج الوقائي في منع وقوع الجريمة.

�أوًل               �لتد�بير �لوقائية لمنع وقوع �لجريمة

ا دفاعيًّا يحول بين النا�س  �صرع االإ�صالم جملة من التدابير الوقائية التي ُتمثِّل في مجموعها خطًّ
وارتكاب الجرائم، منها:

1-  تقوي��ة �لو�زع �لدين��ي: اعتنى االإ�صالم باإ�صالح نف�س االإن�صان، واإعم��ار قلبه بخ�صية اهلل تعالى،  
ا نهى عنه،  واإ�صعاره بوجود رقيب عليه، فين�صاأ على طاعة اهلل تعالى، وياأتمر باأمره، وينتهي عمَّ
وي�صعر بم�صوؤوليته عن اأعماله يوم القيامة، قال اهلل تعالى: { 
} )�ص��ورة اآل عمران، 

االآية30 (.
2- تهذيب �لنف�س �لإن�شانية: اأمر االإ�صالم باأداء العبادات التي ت�صقل قلب االإن�صان، وُتولِّد لديه مناعة 

من الوقوع في المعا�صي، وتحثه على االلتزام باالأخالق الفا�صلة، قال اهلل تعالى: 
{ }

 )�صورة العنكبوت، االآية 45(، علًما باأن لهذه العبادات اآثاًرا اجتماعيًة اإيجابيًة في المجتمع؛ فاإذا 
ا، وال  بع�صً بع�صه  متكافاًل يحب  واأ�صبح مجتمًعا  المجتمع كله،  بالعبادة �صلح  الفرد  �صلح 

مكان فيه للجريمة اأو للمجرمين. 
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ر وأبيِّن أتدبَّ

3- �لق�شاء على �أ�شباب �لجريمة: وذلك بتهيئة المناخ المنا�صب، وكفالة حقوق االإن�صان، والعمل 
بمبداأ �صد الذرائع عن طريق و�صع العقبات اأمام الوقوع في الجريمة؛ اإذ لي�س من الحكمة اأن 
ينهى ال�صرع عن �صيء، ويترك ال�صبل كلها التي تغري به، اأو تجبر النا�س عليه. فلمنع جريمة 
اإلى توفير الحياة  البطالة، و�صعت  اأوجبت ال�صريعة االإ�صالمية العمل، وحاربت  ال�صرقة مثاًل 
الكريمة لكل اإن�صان؛ ليقوم على �صوؤون نف�صه، وال يبقى محتاًجا، فيعتدي على مال االآخرين 
�صلًبا، وعلى االإن�صان قتاًل، اأو غير ذلك من الجرائم التي تغري بها البطالة وعدم توافر فر�س 

العمل للقادرين عليه. 
وفي محاربتها لجريمة الزنا، دعت ال�صريعة اإلى العفة، وحثت على الزواج، وعدم المغاالة 

مت دواعي الزنا من النظر واالختالط، وغير ذلك. في المهور، وحرَّ
4-  تفعيل دور �لأ�شرة في �لتربية: وذلك بتن�صئة االأجيال تن�صئة �صالحة تقوم على الدين واالأخالق 

واإنكار الجرائم، قال تعالى: {  } )�صورة التحريم، االآية 6(.
5- تكوي��ن ر�أي ع��ام موحد مناه���س للجريم��ة: وذلك بتحذي��ر موؤ�ص�صات التربي��ة والتوجيه )مثل: 
المدار���س، والمعاه��د، والجامع��ات، وو�صائ��ل االإع��الم، والم�صاجد، وو�صائ��ل التوا�صل 
االجتماعي( من الجرائم، وبيان خطرها، واأ�صرارها؛ لما في ذلك من اأثر كبير في منع الجريمة، 
وتحقي��ق الرقاب��ة االجتماعية بين النا�س، بحي��ث يكون كل فرد م�صوؤواًل ع��ن نقاء المجتمع 
م��ن عوامل االنحالل جميعها، فيع��رف المجرم اأنه اإذا اأقدم على جريمت��ه فلن يحميه اأحد،

اأتدبَّر االآيتين الكريمتين االآتيتين، ثم اأُبيِّن اأهمية  ت�صريع عبادتي ال�صيام والحج في تهذيب النف�س:
تعالى: {  }  قال اهلل   -1

)�صورة البقرة، االآية 183(.

  } تعالى:  اهلل  قال   -2
  {

       )�صورة البقرة، االآية 197(.
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 واأن النا�س كافة �صيدينون عمله المنحرف، وال �صيما اأن الجميع اأمام الق�صاء �صواء.
6- فر�س هيبة �لدولة: اإن من اأخطر ما ت�صاب به الدولة هو تهاون النا�س في م�صاألة هيبة ال�صلطة 
والقانون؛ فيجاهر المجرم بجريمته غير اآبٍه بال�صلطة وال برجالها الذين يحافظون على اأمنها. 
فاهلل يكف باالإمام العادل وال�صلطة االآمنة �صروًرا كثيرًة، لما ُرِوي عن عثمان بن عفان ر�صي 

اهلل عنه اأنه قال:» اإن اهلل ليزع بال�صلطان ما ال يزع بالقراآن«.
مخاطرها  وبيَّنت  عليها،  المعاقب  الجرائم  ال�صريعة  بيَّنت  تحريمها:  و�إعالن  �لجر�ئم  تحديد   -7
اأنه ال  اإلى تنفيذ العقوبة؛ لكيال يتذرع اأحد  اأن تبادر  واأ�صرارها على الفرد والمجتمع، قبل 

يعلم بها.

} )�ص��ورة البقرة، االآي��ة 179(، ثم  َ اأتدبَّر قول��ه تعالى: {
��ح م��ن فهمي لالآية كيف يكون في الق�صا�س - الذي يقوم على معاقبة القاتل بقتله – حياة  اأُو�صِّ

للنا�س.

ح ر وأُوضِّ أتدبَّ

مز�يا  �لت�شريع �لإ�شالمي في محاربة �لجريمة ثانيًا  

يمتاز المنهج االإ�صالمي في محاربة الجريمة بمزايا عديدة، منها:
يعلم  الذي  الخالق  الجريمة م�صدره اهلل عز وجل  االإ�صالمي في مكافحة  فالمنهج  �لربانية:    -1
خبايا النف�س الب�صرية، قال تعالى: {  } )�صورة الملك، االآية 14(.وهو 
منهج غير متحيز لفئة دون اأخرى، ثابت ال يتغير بتغير الزمان والمكان، خاٍل من معاني الجور 
والنق�س والهوى؛ الأنه من عند اهلل تعالى المو�صوف بالكمال، خالًفا للقوانين التي و�صعها 

الب�صر، التي تالزمها معاني النق�س، وتتغير بح�صب االأهواء والم�صالح الفردية.
تجدر االإ�صارة اإلى اأن مفهوم الجريمة عند الم�صلم يرتبط بالحكم ال�صرعي الذي جاء من عند 

نة الر�صول �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم. اهلل تعالى، وثبت ب�صُّ
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في  تقت�صر  لم  اأنها  االإ�صالمية  لل�صريعة  الظاهرة  المزايا  �لثو�ب و�لعقاب: من  ِلُعن�شري  �ل�شمول   -2
ا عن�صر  مواجهة الرذيلة والجريمة على عن�صر الترهيب والعقاب فقط، واإنما ا�صتخدمت اأي�صً

الترغيب والثواب والوعد العاجل واالآجل لَمن ترك الجريمة، اأو داوم و�صبر على الف�صيلة.
3- �لثبات و�لمرونة: ال�صريعة االإ�صالمية �صريعة ربانية ثابتة بقواعدها العامة وت�صريعاتها، ال تتغير 
حددتها  معينة  لجرائم  عقوبة  تكون  التي  الحدود  ثبات  ذلك  ومن  والمكان،  الزمان  بتغير 
وال�صرقة. في حين  والردة،  الخمر،  الطريق، و�صرب  والقذف، وقطع  الزنا،  ال�صريعة، هي: 
ر  ُيقدِّ الذي  االأمر  ولي  من  لالجتهاد  تخ�صع   التي  التعزير  عقوبة  في  مرونة  ال�صريعة  جعلت 

عقوبتها بقدر الجريمة.

�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
1-  األتزم باالأحكام ال�صرعية.

ر منهج االإ�صالم في منع وقوع الجريمة. 2-  اأُقدِّ
. .................................. -3
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1-  ما المق�صود بالمنهج الوقائي في منع وقوع الجريمة؟
ا دفاعيًّا يحول بين النا�س  2- �صرع االإ�صالم جملة من التدابير الوقائية التي ُتمثَّل في مجموعها خطًّ

وارتكاب الجرائم، اذكر ثالثًة منها. 
3- بيِّن داللة االآيتين الكريمتين االآتيتين في بيان المنهج الوقائي لمنع وقوع الجريمة:

اأ   - قال اهلل تعالى: {
 .{                                                                     

قال اهلل تعالى: {  ب- 
.{ 

4-  بيِّن اأهمية تكوين راأي عام موحد مناه�س للجريمة في المجتمع لمنع وقوع الجريمة. 
5-  يقوم منهج ال�صريعة االإ�صالمية في محاربة الجريمة على مبداأ �صد الذرائع، بيِّن ذلك.

6-  يمتاز المنهج االإ�صالمي في محاربة الجريمة بمزايا عديدة، اذكر ثالًثا منها. 
7-  من مزايا منهج ال�صريعة االإ�صالمية في محاربة الجريمة ا�صتماله على عن�صري الثواب والعقاب، 

ح ذلك.  و�صِّ
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 المنهج العالجي 
لمحاربة الجريمة

الدرس الخامس عشر

لالإقالع  له  ت�صجيًعا  الجريمة؛  ارتكاب  على  اأقدم  لّمن  مفتوًحا  التوبة  باب  االإ�صالم  اأبقى   
عنها، ومنًعا له من االإ�صرار عليها، قال اهلل تعالى: { 

 } )�ص��ورة الزم��ر، االآي��ة 53(. وبالمقاب��ل، اأم��ر االإ�صالم 
ُعف��ت نفو�صهم، فهوؤالء ال يردعهم عن طغيانهم  باإقام��ة العقوبة وتطبيقها تطبيًقا عاداًل على َمن �صَ
ل  اإال العقاب العاجل في الدنيا؛ لكي يمتنعوا عن تكرار الجريمة، ويكونوا عبرة لغيرهم ممن ُت�صوِّ
له��م اأنف�صهم فع��ل المع�صية والجريمة. �صتتعرف ف��ي هذا الدر�س المنه��ج العالجي لالإ�صالم في 

محاربة الجريمة، وذلك بتعريف العقوبة، وبيان اأق�صامها.

مفهوم �لعقوبة  �أوًل  

العقوبة لغًة: الجزاء.
م، اأو تْرك اأمٍر واجب.  وفي اال�صطالح: الجزاء المقرر �صرًعا على فْعل اأمٍر محرَّ

والعقوبات االإ�صالمية جاءت لتحقيق م�صالح الخلق في الدنيا واالآخرة، وذلك باإقامة مجتمع 
ر طاقات الكون في بناء ح�صارة اإن�صانية  �صالح يقوم على عبادة اهلل تعالى، ويعمر االأر�س، وي�صخِّ

يعي�س في ظلها كل اإن�صان، في جو من العدل واالأمن وال�صالم، قال تعالى: { 
الن�ح��ل،  })�صورة 

االآية 90(.
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�أق�شام �لعقوبات  ثانيًا  

اأق�صام، هي: الحدود، والق�صا�س، والتعزير. وفي ما  اإلى ثالثة  تق�صم العقوبات في االإ�صالم 
ياأتي تو�صيح لهذه االأق�صام:

1- �حلدود
ا؛ الأنه يمنع اختالط اأحدهما باالآخر. ي الحاجز بين ال�شيئين حدًّ الحد لغًة: المنع. وقد �ُشمِّ

ا هلل تعالى في الجرائم االآتية: الزنا، والقذف،  رة �صرًعا، وجبت حقًّ وفي اال�صطالح: عقوبة ُمقدَّ
وال�صرقة، و�صرب الخمر، والردة، وقطع الطريق. 

والمراد بحق اهلل تعالى هو حق المجتمع؛ الأن اأوامر اهلل تعالى ونواهيه جاءت الإيجاد الفرد 
ال�صالح والمجتمع االإ�صالمي ال�صالح الذي ت�صوده الف�صيلة، وتختفي منه الرذيلة.

في �صبب ت�صمية الحدود بهذا اال�صم.
ر أُفكِّ

أستنتج

عقوبة الحد ال يجوز الزيادة عليها اأو النق�شان منها ما دامت الجريمة قد توافرت فيها ال�شروط 
اإلى  و�صلت  اإذا  العفو  ا  اأي�صً فيها  يجوز  وال  موانعها،  وانتفت  االإ�صالمية،  ال�صريعة  حددتها  التي 
الق�صاء ولو عفا المعتدى عليه؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »َتَعاَفوا اْلُحُدوَد َقْبَل اأَْن َتاأُْتوِني ِبِه، َفَما 

اأََتاِني ِمْن َحدٍّ َفَقْد َوَجَب«)1(، وال تجوز ال�صفاعة فيها لمنع اإقامة الحد على الجاني.

داللة قول الر�صول �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم م�صتنكًرا على اأ�صامة بن زيد �صفاعته في الحدود: 
ِريُف َتَرُكوُه،  لَّ َمْن َقْبَلُكْم، اأَنَُّهْم َكاُنوا اإَِذا �َصَرَق ال�صَّ »اأََت�ْصَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل... اإِنََّما �صَ
ٍد �َصَرَقْت َلَقَطَع  ، َواْيُم اهلِل، َلْو اأَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ َقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ِعيُف ِفيِهْم اأَ َواإَِذا �َصَرَق ال�صَّ

ٌد َيَدَها«)2(. ُمَحمَّ

)1( الن�صائي، كتاب قطع ال�صارق، ما يكون حرزا وما ال يكون. وهو حديث �صحيح.
)2( �صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية ال�صفاعة في الحد اإذا رفع اإلى ال�صلطان.
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الدليل ال�رشعي�لعقوبة�جلرمية

�لزنا

الم��وت  حت��ى  الرج��م 
للمت��زوج اأولَم��ن �صب��ق له 
ال��زواج، والجلد مئة جلدة 

لغير المتزوج.

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم: » اَل َيِحلُّ َدُم  - َقاَل َر�ُصوُل اهلل �صَ
َلَه اإِالَّ اهللُ َواأَنِّ َر�ُصوُل اهلِل، اإِالَّ  ْن اَل اإِ اْمِرٍئ ُم�ْصِلٍم، َي�ْصَهُد اأَ
اِن، َواملَاِرُق  ِباإِْحَدى َثاَلٍث: النَّْف�ُس ِبالنَّْف�ِس، َوالثَّيُِّب الزَّ

يِن التَّاِرُك ِلْلَجَماَعِة«)1(. قال اهلل تعالى:  ِمَن الدِّ
{ } )�صورة النور، 

االآية 2 (.

�لقذف 
)اتهام االإن�صان 
العفيف بالزنا(.

اجللد ثمان��ن جلدة، وعدم 
قبول �صهادته، وعّدُه فا�صًقا.

قال اهلل تعالى: { 
 .{                                                                               

) �صورة النور، االآية 4(.

ال�رشقة
قال اهلل تعالى: { قطع اليد من الر�صغ.

 }  )�صورة املائدة، 
االآية 38 (.

�رشب اخلمر
ما اتفق عليه ال�صحابة يف عهد عمر بن اخلطاب ر�صي اجللد ثمانن جلدة.

اهلل عنه. 

�لردة
َل ِديَنُه القتل. لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم: » َمْن َبدَّ �  قال َر�ُصوُل اهلل �صَ

َفاْقُتُلوُه«)2(.

قطع �لطريق 
و�لإرهاب

ال�ق�ت����ل، اأو ال�ص�ل���ب، اأو 
من  والرجلن  اليدين  قطع 
خالف، اأو النفي؛ كل ذلك 
بح�صب اجلرائم التي ارتكبها 
الطريق. قطعه  اأث��ن��اء  يف 

� قال اهلل تعالى:{

                                                            } ) �صورة املائدة، 
االآية 33 (.

والجدول االآتي ُيبيِّن العقوبات المقررة �صرًعا على جرائم الحدود:

 { )1(  �صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول اهلل تعالى: { 
)2( �صحيح البخاري، كتاب الديات، باب حكم المرتد والمرتدة وا�صتتابتهم.
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2- �لق�شا�س
الق�صا�س لغًة: المماثلة.

ا للفرد في الجرائم التي تقع عمًدا  على  رة �صرًعا، وجبت حقًّ وفي اال�صطالح: عقوبة ُمقدَّ
اأو ما دون ذلك، مثل قطع ع�صو من اأع�صاء االإن�صان، بحيث يعاقب الجاني  النف�س بالقتل، 
االآية  البقرة،  )�صورة   {  } تعالى:  قال  فعل،  ما  بمثل 
ارتكاب  على  االإقدام  عن  غيره  ويردع  يردعه  الجاني  على  العقوبة  اإيقاع  اأن  وذلك  179(؛ 

الجريمة، ما يحفظ حياته وحياة اأفراد المجتمع جميًعا.
ا للفرد، فاإن �صاحب الحق في الق�صا�س هو المجني عليه اأو وليه، وهو  ا كان الق�صا�س حقًّ ولمَّ
الفقهاء، والعفو  العفو عن ذلك كله، باتفاق  اأو  الدية،  اأو قبول  العقوبة،  ُمخيَّر بين طلب تنفيذ 
اأف�صل. فاإذا عفا عن الق�صا�س وجبت الدية، واإذا عفا عنها �صقطت العقوبة عن الجاني، وللحاكم 
العام. للحق  حمايًة  الجلد؛  اأو  ال�صجن،  مثل:  العقوبات،  من  منا�صًبا  يراه  بما  يعاقبه  اأن  عندئٍذ 

ومجموعتي �صبب حث االإ�صالم على العفو في جرائم الق�صا�س.
أُناِقش

3- �لتعزير
التعزير لغًة: التاأديب.

�صة للحاكم نوًعا ومقداًرا في كل جريمة لي�س فيها حد وال ق�صا�س،  وفي اال�صطالح: عقوبة ُمفوَّ
ا هلل تعالى اأو الآدمي، مثل الجرائم التي فيها اعتداء على حق اهلل تعالى، مثل: االإفطار  وجبت حقًّ
اأو الجرائم التي فيها اعتداء  في نهار رم�صان، وترك ال�صالة، ومنع الزكاة، واإ�صاعة الفاح�صة، 
على حق النا�س، مثل: تطفيف الكيل والميزان، واحتكار ال�صلع، ولعب القمار، و�صهادة الزور، 
ال�صير. اأنظمة  ومخالفة  العامة،  باالآداب  المخلة  واالأفعال  الر�صوة،  واأخذ  اليتيم،  مال  واأكل 

ًقا  يكون التعزير بالجلد اأو الحب�س، اأو التوبيخ، اأو الغرامة المالية، وغير ذلك مما يراه الحاكم ُمحقِّ
ًبا لحالة المجرم؛ تحقيًقا الأغرا�س التعزير من االإ�صالح والتاأديب. وقد  للم�صلحة العامة، وُمنا�صِ
ت�صل عقوبة التعزير اإلى القتل في بع�س الجرائم الخطرة التي تم�س اأمن المجتمع مثل التج�ص�س.
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الحتياط في تطبيق العقوبات الإ�سالمية ثالثًا  

من لوازم العقوبة اأن تكون �صديدة رادعة. وبالرغم من وجوب تطبيقها واأهميتها، فاإن ال�صرع 
يحتاط في تطبيقها، ويظهر ذلك في ما ياأتي:

1- كثرة االحتياطات لم�صلحة المتهم، واإعطاوؤه ال�صمانات كلها باأال تطبق عليه العقوبة اإال بعد 
ا�صتنفاد االأعذار جميعها، والبحث عن مختلف ال�صبل التي تدراأ عنه العقوبة. 

�صه، مثل الق�صاء ال�صرعي.  2- جعل اإقامة الحدود من اخت�صا�س الحاكم، اأو َمن ُيفوِّ
3- الحر�س على عدم اإقامة الحدود ما لم تبلغ الحاكم.

ها ُم�صِقطة للحد في بع�س الحدود. 4- فتح ال�صرع للمذنب باب التوبة، وَعدُّ
5- ندب  ال�صرع اإلى العفو في الق�صا�س.

6- كثرة القيود على تطبيق العقوبة؛ �صواء في طرائق اإثبات الجريمة، اأو في �صروطها، اأو غيرها؛ 
ما يجعل تطبيق العقوبة نادًرا، فعقوبة الزنا تحتاج اإلى اأربعة �صهود مثاًل.

ر�بًعا        �لجهة �لمتخ�ش�شة في �إقامة �لعقوبات

�صه  ُتطبَّق العقوبات في جميع جرائم الحدود، والق�صا�س، والتعزير من ِقَبل الحاكم، اأو َمن ُيفوِّ
من الجهات ذات العالقة في الدولة. فلي�س ذلك من اخت�صا�س االأفراد، اأو الجماعات، اأو االأحزاب؛ 
تحقيًقا للعدل، ومنًعا للظلم، واإيقاًعا للعقوبة على الجاني نف�صه، وحفًظا الأمن المجتمع وا�صتقراره.

الحاكم،  اإلى  تفوي�صه  المجتمع وجب  لم�صلحة  وم�صروًعا  تعالى،  هلل  ا  حقًّ الحدُّ  كان  ا  ولمَّ
وال �صّيما اأن الحد يفتقر اإلى االجتهاد، وال يوؤمن في ا�صتيفائه من الحيف والزيادة على الواجب، 
فوجب تركه لولي االأمر يقيمه اإن �صاء بنف�صه اأو َمن ينيبه، فما اأقيم حد في عهد ر�صول اهلل �صلَّى اهلل 

عليه و�صلَّم اإال باإذنه، وما اأقيم حد في عهد الخلفاء اإال باإذنهم.

ومجموعتي االأثر المترتب على ترك االأفراد تطبيق العقوبات وحدهم من دون الرجوع 
اإلى الجهات المتخ�ص�صة.

أستنتج
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�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
اأتجنب اتهام االآخرين بالمعا�صي.  -1

اأُحافظ على حقوق االآخرين.   -2
اأُحافظ على المال العام والخا�س، وال اأعتدي عليه.  -3

. ............................................. -4

ون الحدود االإ�صالمية انتهاًكا لحقوق االإن�صان، ُمبِّيًنا فيه ما  اأكتب تقريًرا اأردُّ فيه على الذين َيُعدُّ
ياأتي:

اأ    - خطاأهم في تحديد مفهوم االإن�صان المحترم الذي ينبغي اأن تحفظ له الحقوق. 
ب - كيفية الموازنة بين حق الفرد وحق الجماعة. 

أُثري خبراتي
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1- ما المق�صود بالعقوبة؟
2- هاِت ثالثة اأمثلة على العقوبات التعزيرية.

3- علِّل:
اأ   - ربط تنفيذ العقوبات بولي االأمر.

تقدير ال�صريعة االإ�صالمية عقوبات بع�س الجرائم، وتفوي�س الحاكم بعقوبات الجرائم  ب- 
االأخرى.

4- احتاطت ال�صريعة االإ�صالمية في تطبيق العقوبة، وظهر ذلك في اأمور عدة، اذكر اثنين منها.
5- هاِت مثااًل على كلٍّ مما ياأتي:
اأ   - جريمة وجب فيها الحد.

ب- جريمة وجب فيها الق�صا�س.
ج�- جريمة فيها اعتداء على حق اهلل تعالى.

د  - جريمة فيها اعتداء على حق النا�س.
6- قارن بين الحدود والق�صا�س والتعزير ح�صب ما هو مبين في الجدول االآتي:

�لتعزير�لق�شا�س�لحدودوجه �لمقارنة
التعريف

�صاحب الحق فيها

7- بيِّن الحكم ال�صرعي في الت�صرفات االآتية:
اأ   - اختال�س اأحد االأ�صخا�س الكهرباء من �صلك عمود دون علم من �صركة الكهرباء. 

ب- َدْه�س اأحد االأ�صخا�س طفاًل ب�صبب ال�صرعة الزائدة، وتركه ملقى على االأر�س من دون 
اإ�صعاف.

ج�- قطع اأحد االأ�صخا�س االأ�صجار من الغابات ال�صتعمالها حطًبا في ف�صل ال�صتاء. 
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8- �صع دائرة حول رمز االإجابة ال�صحيحة في ما ياأتي:
)1( واحدة من الجرائم االآتية ال يعاقب عليها بالحد:

اأ   - الزنا.
ب- ال�صرقة.

ج�- �صرب الخمر.
د  - �صتم االآخرين. 

)2( قد ت�صل عقوبة التعزير اإلى القتل في جرائم:
اأ   - اأكل مال اليتيم.

ب- اأخذ الر�صوة.
ج�- التج�ص�س.
د  - االحتكار.

)3( العقوبة التي تقوم على معاقبة الجاني بمثل ما فعل، هي:
اأ   - الق�صا�س.

ب- الحد.
ج�- التعزير.

د  - النفي.
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نظام �لعقوبات في �لإ�شالم

مفهوم نظام �لعقوبات 
في �لإ�شالم

مبادئ نظام �لعقوبات 
في �لإ�شالم

مز�يا نظام �لعقوبات 
في �لإ�شالم

حكمة م�شروعية 
�لعقوبات  

بعد درا�صتي الدرو�س ال�صابقة، اأُكِمل املخططات التنظيمية االآتية مبا ينا�صبها:

�أوًل: �لدر�س �لثاني ع�شر )نظام �لعقوبات في �لإ�شالم(.

ثانيًا: �لدر�س �لثالث ع�شر )�لجريمة: مفهومها، ومخاطرها(.

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ

........................
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........................

........................
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......................
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........................

........................

........................
......................

مفهوم �لجريمة

..............................

..............................

..............................

.............................

.............................

...............................

مخاطر �نت�شار �لجريمة

..............................

..............................

..............................

.............................

.............................

...............................

�لعالقة بين �لدين و�لجريمة

..............................

..............................

..............................

.............................

.............................

...............................
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مفهوم  �لعقوبة:

• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................

• 	......................................................

• 	.......................................................
• 	.......................................................
• 	.......................................................

�لتد�بير �لوقائية لمنع وقوع 
�لجريمة:

مز�يا �لت�شريع �لإ�شالمي 
في محاربة �لجريمة:

ثالثًا: �لدر�س �لر�بع ع�شر )�لمنهج �لوقائي لمنع وقوع �لجريمة(.

ثالثًا: �لدر�س �لخام�س ع�شر )�لمنهج �لعالجي لمحاربة �لجريمة(.

�لمنهج �لعالجي لمحاربة �لجريمة

�أنو�ع �لعقوبات:
الحتياط في تطبيق العقوبات
�لإ�شالمية يظهر في ما ياأتي:

........................

........................

........................

........................

........................
......................

• 	 .........................
• 	 .........................
• 	 .........................
• 	 .........................
• 	........................
• 	.........................
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الوحدة الثالثة
الجهاد وفقه الدعوة
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 مفهوم الجهاد واأنواعه

الدرس السادس عشر

م االإ�صالم عالقات الدولة الم�صلمة مع غيرها من الدول، واأقام هذ العالقة على اأ�صا�س ال�صلم  نظَّ
ال الحرب، ودعا النا�س كافة اإلى االأمن وال�صالم الذي جاء به، قال اهلل تعالى: {

االآية 208(،  البقرة،  )�صورة   {  
وبالرغم من حر�س االإ�صالم على عالقات ال�صلم مع االآخرين، فاإنه قد يلجاأ اإلى الجهاد في حاالت 
خا�صة؛ لذا، يجب بيان حقيقة الجهاد واأحكامه ب�صورة وا�صحة نقية ال لب�س فيها؛ لنقف مًعا على 

رحمة االإ�صالم وعظمته في هذا الت�صريع. �صتتعرف في هذا الدر�س مفهوم الجهاد واأنواعه.

مفهوم �لجهاد �أوًل  

الجهاد لغًة: بذل الو�صع والطاقة.
وفي اال�صطالح: للجهاد في اال�صطالح ال�صرعي معنيان؛ معنى عام، ومعنى خا�س: 

- الجهاد بالمعنى العام: بْذل الم�صلم الو�صع والطاقة في االلتزام بتوجيهات االإ�صالم، واأوامر اهلل 
تعالى، واالبتعاد عن نواهيه. 

الدين  عن  دفاًعا  تعالى؛  اهلل  �صبيل  في  والطاقة  الو�صع  الم�صلم  بْذل  الخا�س:  بالمعنى  الجهاد   -
والبالد وقتال االأعداء الذين يحاربون االأمة، ويعتدون عليها، وي�صدون عن �صبيل اهلل.

�أنو�ع �لجهاد بالمعنى �لعام ثانيًا  

وردت كلم��ة الجه��اد بالمعنى العام ف��ي الكثير من االآي��ات، وتناولت معاني��ه تربية النف�س، 
} )�صورة الحج،  وااللت��زام ب�ص��رع اهلل تعالى، ومن ذلك قول اهلل تعال��ى: { 
االآي��ة 78(. وح��ق الجهاد يب��داأ با�صتثمار الم�صل��م جميع ما اآت��اه اهلل تعالى من ق��وى وطاقات في 
حْم��ل نف�صه وغيره على طاع��ة اهلل تعالى وعبادته، واأداء كل عمل فيه ب��ر ومعروف ونفع للنا�س،
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قال اهلل تعالى: {  } )�صورة العنكبوت، االآية 69(. 
بناًء على ذلك، فاإن الجهاد بمعناه العام يكون باأمور عدة، منها:

جهاد �لنف�س: يتحقق ذلك بما ياأتي:  -1
اأ   - حْمل النف�س على تعلم اأمور الدين، والقيام بفعل الواجبات في حدود قدرتها، واالبتعاد عن 
 { المحرمات، وعن الهوى، قال اهلل تعالى: {
)�صورة العنكبوت، االآية 6(. ويعد جهاد النف�س من اأعظم الجهاد؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: 

ُه َوَهواُه«)1(. ُجُل َنْف�صَ ُل الِجَهاِد اأْن ُيجاِهَد الرَّ »اأْف�صَ
ب - تطبي��ق م��ا تعلمته؛ فق��د م��دح اهلل تعالى عب��اده الموؤمنين الذي��ن يطبقون م��ا تعلموه،

 قال اهلل تعالى:{
} )�صورة الزمر، االآيتان 18-17(.  

ج���- مجاه��دة ال�صيط��ان واتخاذه ع��دًوا، واالإعرا���س عّما يو�صو���س به ويزينه م��ن الذنوب 
والمعا�ص��ي، وع��دم اال�صتجاب��ة له في ت��رك واجب م��ن الواجبات، اأو فع��ل محرم من 
المحرم��ات، قال تعال��ى: {  } )�صورة فاطر، االآي��ة 6(. وقد 
وجهنا القراآن الكريم اإلى اال�صتعاذة باهلل تعالى لدفع و�صاو�س ال�صيطان واأذاه، قال اهلل تعالى:
.)36 االآي��ة  ف�صل��ت،  )�ص��ورة   { }  
َي  َة اأُمِّ الُموؤِْمِنيَن َر�صِ  د    -   اأداء الواجبات الدينية؛ من: �صالة، و�صيام، وزكاة، وحج. َفَعْن َعاِئ�صَ
َن الِجَهاِد  اهلُل َعْنَها َقاَلْت: ُقْلُت َيا َر�ُصوَل اهلِل، اأَاَل َنْغُزو َوُنَجاِهُد َمَعُكْم؟ َفَقاَل: »َلِكنَّ اأَْح�صَ

، َحجٌّ َمْبُروٌر«)2(. َواأَْجَمَلُه الَحجُّ
يد  على  ال�صرعية،  المخالفات  اأو  المنكرات  من  �صيء  المجتمع  في  يظهر  قد  �لدعوة:  جهاد   -2
ا جهاًل بالحكم ال�صرعي. وهوؤالء بحاجة  ا لقلة الوازع الديني لديهم، واإمَّ بع�س االأ�صخا�س؛ اإمَّ
رهم باهلل تعالى، وياأخذ باأيديهم للتم�صك بدين اهلل بالرفق واللين، وال�صبر على  اإلى َمن ُيذكِّ
دعوتهم بالحكمة والموعظة الح�صنة، ثم حثهم على فعل الواجبات، اأو ترك المنكرات قدر 

 )1( الجامع ال�صغير وزيادته، وهو حديث �صحيح.
)2(   �صحيح البخاري، كتاب جزاء ال�صيد، باب حج الن�صاء.
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ما الذي يتعين عليَّ فعله في الحاالت االآتية:
ن الموؤذن ل�صالة الع�صاء، واأنا اأ�صاهد مباراة  كرة القدم. - اأذَّ

- طلبت اإليَّ والدتي �صراء اأغرا�س من ال�صوق، واأنا اأ�صعر بالتعب.
- كنت وحدي في البيت، فزيَّن لي ال�صيطان النظر اإلى المحرمات با�صتخدام �صبكة االإنترنت.

- �صمعت �صديقي في المدر�صة يغني اأغنية تحوي كالًما بذيًئا وفاح�ًصا.

م سلوكي أُقوِّ

3- جهاد �لإ�شالح بين �لنا�س والبر بهم،  وا�صطناع المعروف، وعمل الخير بكل �صوره واأ�صكاله: 
اأَحيٌّ  للجهاد:»  ي�صتاأذنه  جاء  الذي  للرجل  و�صلَّم  عليه  اهلل  �صلَّى  لقوله  الوالدين جهاد؛  فبر 

واِلداَك؟«، قاَل: نعم، قاَل: »َففيِهما فجاِهْد«)2(.
اأجل  من  االأر�س  في  وال�صير  والعباد،  والبالد  النف�س  ينفع  بما  �لرزق  وتح�شيل  �لعمل  جهاد   -4

اإعمارها، وازدهارها، ورفاهها، وقوتها. 
جهاد �لإنفاق في �شبيل �هلل: مثل النفقة على الفقير، والم�صكين، وابن ال�صبيل، والمري�س، وذي   -5
الحاجة، ودعم موؤ�ص�صات الدولة والمجتمع،  قال تعالى: { 
})�صورة البقرة، 

االآية 262(.

جهاد رعاية �لأبناء وتربيتهم، و�لعناية بالو�لدين، و�لبر بهم.  -6

�لجهاد بالمعنى �لخا�س، ومر�حل ت�شريعه  ثالثًا  

يطلق الجهاد بالمعنى الخا�س على قتال االأعداء الذين يعتدون على بالدنا؛ لعظم ما فيه من البذل 
والت�صحية بالنف�س والمال؛ دفاًعا عن الدين والبالد والعباد. والأهمية هذا النوع من الجهاد؛ فقد 
نة النبوية، قال تعالى: {   بيَّنه اهلل تعالى في القراآن الكريم وال�صُّ

َي�ْصَتِطْع  َلْم  َفاإِْن  ِبَيِدِه،  َفْلُيَغيِّْرُه  ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  َراأَى  »َمْن  و�صلَّم:  عليه  اهلل  �صلَّى  لقوله  الم�صتطاع؛ 
يَماِن«)1(. َعُف ااْلإِ ْن َلْم َي�ْصَتِطْع َفِبَقْلِبه، َوَذِلَك اأَ�صْ اِنِه، َفاإِ َفِبِل�صَ

االأمر  واأن  وينق�س،  يزيد  االإيمان  واأن  االإيمان،  من  المنكر  النهي عن  بيان كون  باب  االإيمان،  كتاب  م�صلم،  )1( �صحيح 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

)2( �صحيح البخاري، كتاب الجهاد وال�صير، باب الجهاد باإذن االأبوين.
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وتعالى: �صبحانه    وقال  االآية 41(،  التوبة،   } )�صورة 

اَلُة ، َوِذْرَوُة �َصَناِمِه الِجَهاُد« )1(. وقال �صلَّى اهلل  عليه و�صلَّم : » َراأْ�ُس االأَْمِر االإِ�ْصاَلُم ، َوَعُموُدُه ال�صَّ
وقد مر ت�صريع الجهاد  - ح�صب المعنى الخا�س – بمراحل عدة، هي:           

مرحلة �لكف عن �لقتال: كان الم�صلمون في بداية الدعوة بمكة ماأمورين بالكف واالإعرا�س   -1
عن القتال، ومطالبين بال�صفح عن الم�صركين، وكان جهادهم قا�صًرا على الدعوة والبيان. 

وقد امتازت هذه المرحلة بالتربية واالإعداد العقائدي والفكري واالأخالقي، ق�ال تع��الى: 
ْحَمِن ْبَن َعْوٍف،  {  } )�صورة الحجر، االآية 94(، وحدث اأن اأتى َعْبُد الرَّ
َة َفَقاُلوا: َيا َر�ُصوَل اهلِل اإِنَّا ِفي ِعزٍّ َوَنْحن ُم�ْصِرُكوَن،  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم ِبَمكَّ َحاًبا َلُه النَِّبيَّ �صَ َواأَ�صْ

ْرَنا اأَِذلٌَّة، َفَقاَل: » اإِنِّي اأُِمْرُت ِباْلَعْفِو، َفاَل ُتَقاِتُلوا«)2(. ا اآَمنَّا �صِ َفَلمَّ
مرحلة �لإذن بالقتال: بعد الهجرة اإلى المدينة المنورة اأذن اهلل تعالى للنبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم   -2
من  الثانية  ال�صنة  في  ذلك  وكان  يقاتلهم،  لم  ن  عمَّ والكف  قاتلهم،  َمن  بقتال  والموؤمنين 
الهجرة، قال تعالى: {  } )�صورة الحج، 
االآية 39(. فقد بيَّنت االآية �صبب االإذن بالقتال، وهو ظلم الم�صركين للم�صلمين، وا�صطهادهم، 

واإخراجهم من ديارهم، وم�صادرة اأموالهم، وقتلهم.
مرحلة وجوب �لقتال حالة �لعتد�ء على �لبالد و�لعباد: بعدما قويت �صوكة الدولة االإ�صالمية في   -3
زمن النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم، واأ�صبحت مهيبة الجانب، اأوجب اهلل تعالى جهاد االأعداء 
الذين يعتدون على بالدنا على الكفاية؛ اأي اإذا قام به بع�س الم�صلمين واأدوه �صقط االإثم عن 
الباقين ما دامت الكفاية قد ح�صلت بهم. واإذا لم يقم بالجهاد اأحد فاإن الجميع ياأثمون بتركه. 

 } تعالى:  قوله  في  القتال  بوجوب  االأمر  جاء  وقد 
 } )�صورة البقرة، االآية 190(.

  )1( جامع الترمذي، كتاب االإيمان، باب ما جاء في حرمة ال�صالة. وهو حديث ح�صن �صحيح.
 )2( ال�صنن الكبرى للن�صائي، كتاب الجهاد، وجوب الجهاد، وهو حديث �صحيح.

}

                                           } )�صورة التوبة، االآية 111(.
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اأقراأ قول ابن القيِّم االآتي، ثم اأ�صتنتج ما ي�صتفاد منه:
اًل ِلَتْفَعَل  ُه اأَوَّ ٌل َلُه، َفاإِنَُّه َما َلْم ُيَجاِهْد َنْف�صَ ٌم َعَلى ِجَهاِد اْلَعُدوِّ ِفي اْلَخاِرِج َواأَ�صْ »ِجَهاُد النَّْف�ِس ُمَقدَّ

ِه ِفي اْلَخاِرِج«)1(.  َما اأُِمَرْت ِبِه، َوَتْتُرَك َما ُنِهيْت َعْنه، َوُيَحاِرُبَها ِفي اهلِل َلْم ُيْمِكْنُه ِجَهاُد َعُدوِّ

أقرأ وأستنتج

�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
1- اأحر�س على مجاهدة النف�س بالتزام اأوامر اهلل، واالإعرا�س عن و�صو�صة النف�س وال�صيطان.

2- اأدعو النا�س اإلى ترك المنكرات بالحكمة والموعظة الح�صنة، واأ�صبر على ذلك.
3- اأحر�س على بر والدي، والعناية بهما.

4-  اأفعل كل ما يوؤدي اإلى قوة بلدي ونه�صته.
5-  اأُدافع عن بلدي اإذا تعر�س للخطر من االأعداء.
. ........................................ -6

  )1( زاد المعاد في هدي خير العباد، البن قيم الجوزية، طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، ج3/ �س 6.

مر�تب �لجهاد    ر�بًعا  

اإلى  بالدعوة  اأواًل  الكرام  النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم و�صحابته  الجهاد عند  اأولويات  بداأت   
االإيمان بمعانيه ال�صاملة، وتربية النف�س على طاعة اهلل تعالى، ثم اإيجاد االأ�صرة والمجتمع الم�صلم  
اإليه والدفاع عنه، ثم �صرع القتال بعد ذلك  القادر على تحمل م�صوؤوليات هذا الدين، والدعوة 

بالمعنى الخا�س.
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1-  عرِّف الجهاد بالمعنى العام والمعنى الخا�س في االإ�صالم.
ح داللة االآيتين الكريمتين االآتيتين على المعنى العام للجهاد: و�صِّ  -2

اأ    - قال اهلل تعالى: {  }.
ب - قال اهلل تعالى: {  }.

الجهاد بالمعنى العام ينق�صم اإلى اأق�صام عدة، اذكرها.  -3
ُه َوَهواُه«،  بيِّن كيف يكون  ُجُل َنْف�صَ ُل الِجَهاِد اأْن ُيجاِهَد الرَّ يقول �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اأْف�صَ  -4

جهاد النف�س. 
ح المراد بجهاد الدعوة. و�صِّ  -5

ح كيف اهتم القراآن الكريم بذكر الجهاد بمعناه الخا�س. و�صِّ  -6
مرَّ ت�صريع الجهاد  - ح�صب المعنى الخا�س – بثالث مراحل، اذكرها.    -7

بيِّن مرحلة الجهاد في العهد المكي.              -8
بيِّن مراتب الجهاد واأولوياته عند النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم و�صحابته ر�صي اهلل عنهم.  -9
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الجهاد: خ�سائ�سه، وحكمة م�سروعيته، وف�سله 

الدرس السابع عشر

بينَّا في الدر�س ال�صابق مفهوم الجهاد بمعناه العام ومعناه الخا�س، واأنواعهما، و�صنتناول في 
هذا الدر�س خ�صائ�س الجهاد، والحكمة من م�صروعيته، وف�صله، ومخاطر تركه.

خ�شائ�س �لجهاد في �لإ�شالم   �أوًل  

 يت�صف الجهاد في �صبيل اهلل تعالى بخ�صائ�س عدة، منها:
1- �لجهاد و�شيلة ل غاية: الجهاد لي�س مق�صوًدا لذاته؛ الأن االإ�صالم ال يحب اإراقة الدماء، وال اإلحاق 

االأذى بالنا�س، واإنما هو و�صيلة لتحقيق الغاية منه؛ وهي ردُّ العدوان، قال تعالى: { 
االآية  البقرة،  )�صورة   {

.)1(»... 190(،  وقال �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اَل َتَتَمنَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ

غي��ر اأنه قد  توجد عقب��ات تمنع و�صول دين اهلل اإلى النا�س بكل حري��ة، فعندئٍذ ي�صرع القتال 
والجهاد في �صبيل اهلل؛ الإزالة هذه العقبات، ورفع الظلم عن الم�صت�صعفين.

2- �ل�شمول: ال ينح�صر الجهاد في الجانب الع�صكري فقط، واإنما ي�صمل مختلف مجاالت الحياة 
عامة، فمجاالته كثيرة، مثل: جهاد النف�س عن ال�صهوات وتربيتها على معاني الخير والُبعد عن 
ال�صر وال�صيطان واالأعداء، والجهاد العلمي بطلب العلم وتعليمه للنا�س، والجهاد االقت�صادي 
لالأمة  المادية  الكفاية  وتحقيق  االقت�صاد،  واإنعا�س  االقت�صادية،  القوة  لتحقيق  الجهد  ببذل 

االإ�صالمية، وغير ذلك من المجاالت.   
3- �لو�قعية: يراعي الجهاد واقع االأمة االإ�صالمية وظروف الم�صلمين، من حيث القوة وال�صعف، 

ويتخذ لكل ظرف ما ينا�صبه من اأنواع الجهاد.

)1(�صحيح البخاري، كتاب الجهاد وال�صير، باب: كان النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم اإذا لم يقاتل اأول النهار اأخر القتال حتى 
تزول ال�صم�س. �صحيح م�صلم، كتاب الجهاد وال�صير، باب كراهة تمني لقاء العدو، واالأمر بال�صبر عند اللقاء.
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4- و�شوح �لهدف: فالجهاد هدفه الدفاع عن االأمة والدين، ال العلو في االأر�س، وال االعتداء على 
النا�س، اأو اإكراههم على الدخول في الدين، وال ال�صيطرة على بالدهم ومقدراتهم.

يت�صتر  التي  كالمبادئ  لي�صت  منها،  وينطلق  الجهاد،  اإليها  يرتكز  التي  االإ�صالمية  والعقيدة 
وراءها الم�صتعمرون في حروبهم، والتي ال تعدو كونها و�صائل و�صعارات ت�صتخدم للتغطية 
على ا�صتعمارهم  وا�صتغالهم لغيرهم؛ اإذ تهدف العقيدة االإ�صالمية اإلى تحقيق �صعادة الب�صرية 

} )�صورة االأنبياء، االآية 107(. جمعاء، قال تعالى: { 

  من الخ�صائ�س االأخرى للجهاد اأنه من�صبط باالأحكام والقيود ال�صرعية.
ح أُوضِّ

   ثانيًا           �لحكمة من م�شروعية �لجهاد 

�صرع االإ�صالم الجهاد لحكم عدة، منها:
اإقناع النا�س بالحكمة  اأن يعملوا على  اأمر اهلل تعالى الم�صلمين  �شمان حرية ن�شر �لدعوة؛ فقد   -1
على  قائًما  االإ�صالم  اعتناق  يكون  حتى  والبرهان،  بالحجة  والمجادلة  الح�صنة،  والموعظة 
اأ�صا�س من االإقناع العقلي والر�صا النف�صي، واالطمئنان القلبي، بعيًدا عن االإكراه، قال تعالى: 
وُمنعوا  النا�س،  اأُكره  اإذا  ولكن   .)256 االآية  البقرة،  )�صورة   {   }

الدخول في الدين، واأُكرهوا على الخروج منه اأ�صبح الجهاد م�صروًعا. 
 } تعالى:  لقوله  �لم�شت�شعفين؛  عن  �لظلم  رفع   -2

 } )�صورة الن�صاء، االآية 75(. 
3- حماية �لدين و�لوطن ومكت�شبات �لأمة؛ فالجهاد �صرورة من �صرورات الحياة، وال ت�صتطيع االأمة 

اأن ت�صتغني عنه؛ حمايًة لدينها، و�صوًنا لكرامتها، وحفاًظا على اأوطانها.

 ثالثًا        ف�شل �لجهاد في �شبيل �هلل تعالى

ب االإ�صالم في الجهاد، وحثَّ عليه، ودعا اإلى بذل النف�س والمال ابتغاء مر�صاة اهلل تعالى؛  رغَّ
لما له من اأجر كبير وف�صل عظيم، يتمثل في اأمور عدة، منها:
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لَّى 1- الجهاد من اأف�صل االأعمال التي يتقرب بها الم�صلم اإلى اهلل تعالى، فقد �ُصِئل َر�ُصوُل اهلِل �صَ
ل؟ فَقال: اإِيَم��ان باهلِل َوَر�ُصوِلِه. ِقيل: ُثمَّ َماَذا؟ َقال: اْلِجَهاُد ِفي  اهللُ َعَلْي��ِه َو�َصلََّم: اأَيُّ اْلَعَمل اأَْف�صَ
، ...«  )1(. وقد َعدَّ اهلل عز وجل ترك الجهاد عالمة على �صعف االإيمان باهلل تعالى،  ِ �َصِبيل اهللِّ

فقال �صبحانه: 
 {  }
)�صورة التوبة، االآية 44(. وَعدَّ الر�صول �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم ترك الجهاد عالمة على النفاق؛ لقوله 

ُه، َماَت َعَلى �ُصْعَبٍة ِمْن ِنَفاق«)2( .  ْث ِبِه َنْف�صَ �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »َمْن َماَت َوَلْم َيْغُز، َوَلْم ُيَحدِّ
2- تف�صيل المجاهدين على َمن �صواهم؛ لقوله تعالى: {  

 } )�صورة الن�صاء، االآية 95(. 

اأتدبَّر الحديث ال�صريف االآتي، ثم اأ�صتخرج منه ف�صيلة من ف�صائل الجهاد في �صبيل اهلل:
ُيَجاِهُد ِفي �َصِبيِلِه  ِبَمْن  اأَْعَلُم  اْلُمَجاِهِد ِفي �َصِبيِل اهلِل َواهللُ  قال �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »َمَثُل 
اُه اأَْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة اأَْو َيْرِجَعُه �َصاِلًما  َل اهللُ ِلْلُمَجاِهِد ِفي �َصِبيِلِه ِباأَْن َيَتَوفَّ اِئِم اْلَقاِئِم َوَتوكَّ َكَمَثِل ال�صَّ

َمَع اأَْجٍر اأَْو َغِنيَمٍة«)3(. 

ر وأستخرج أتدبَّ

خماطر ترك �جلهاد     ر�بًعا  
لترك جهاد الكفار المحاربين عواقب �صيئة على الفرد واالأمة، منها:

1- تعري�س النف�س ل�صخط اهلل وعقابه في الدنيا واالآخرة  اإذا تخلفوا عن الجهاد؛ لقوله تعالى: 
 {  }

)�صورة التوبة، االآية 39(.

)1( �صحيح البخاري، كتاب االإيمان، باب من قال اإن االإيمان هو العمل.
)2( �صحيح م�صلم، كتاب االإمارة، باب ذم من مات، ولم يغز، ولم يحدث نف�صه بالغزو.

)3( �صحيح البخاري، كتاب الجهاد وال�صير، باب اأف�صل النا�س موؤمن يجاهد بنف�صه وماله في �صبيل اهلل.
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2- ت�صليط االأعداء على الم�صلمين، ونهب خيراتهم وثرواتهم، فهو �صبب للذل والهوان؛ لقوله 
َوَتَرْكُتم  ْرِع،  ِبالزَّ يُتْم  الَبَقِر، َوَر�صِ اأَْذناَب  ِبالِعيَنِة، واأََخْذُتْم  َتباَيْعُتْم  �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اإذا 

اْلِجهاَد، �َصلََّط اهللُ َعَلْيُكْم ُذالًّ ال َيْنِزُعُه َحتَّى َترِجُعوا اإِلى ِديِنُكْم«)1( .

�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
ر دور الجهاد في دْفع العدوان عن بلدي، ورفع الظلم عن الم�صت�صعفين. 1- اأُقدِّ

2- اأوقن اأن قرار الجهاد بيد رئي�س الدولة ال عموم النا�س.
3- اأُدافع عن بلدي اإذا قرر رئي�س الدولة اإعالن الجهاد على االأعداء.

.  ................................................................... -4

)1( �صنن اأبي داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، وهو حديث �صحيح. بيع الِعيَنة: هو اأن ي�صتري �صخ�س �صلعة 
بثمن معين، ثم يبيعها اإلى َمن ا�صتراها منه بثمن اأقل، وكذا اأن يبيع ال�صلعة بثمن معين نقًدا، ثم ي�صتريها ممن باعها اإليه بثمن 

اأعلى َدْيًنا. وهو من البيوع المحرمة التي فيها تحايل على الربا.
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�صرع االإ�صالم الجهاد لحكم كثيرة، اذكر اثنتين منها.   -1
ح داللة االآية الكريمة االآتية على بيان ف�صل الجهاد في �صبيل اهلل: و�صِّ  -2

قال اهلل تعالى: {   
.{ 

علِّل: لترك الجهاد عواقب �صيئة على الفرد واالأمة.  -3
الخ�صي�صة  ياأتي  مما  عبارة  كل  بجانب  �صع  عدة،  بخ�صائ�س  االإ�صالم  في  الجهاد  يت�صف   -4

المنا�صبة لها:
اأ    - يتنا�صب الجهاد مع ظروف الم�صلمين من حيث القوة وال�صعف.

ب - هدف الجهاد الدفاع عن االأمة والدين، ال العلو في االأر�س، واالعتداء على النا�س.
ج� - ال ينح�صر الجهاد في الجانب الع�صكري، واإنما ي�صمل مختلف مجاالت الحياة عامة.

د   - �ُصِرع الجهاد في �صبيل اهلل لرد العدوان.
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اأحكام الجهاد و�سوابطه

الدرس الثامن عشر

الجهاد ُذروة �صنام االإ�صالم، وهو طريق العزة والرفعة، وقد جعل االإ�صالم له �صروًطا، وو�صائَل، 
ومجاالٍت، و�صوابَط �صنبيِّنها في هذا الدر�س.

�سروط وجوب الجهاد  �أوًل  

ي�شترط لوجوب الجهاد على الفرد توافر �شروط عدة، منها:
1- العقل والبلوغ؛ فالمجنون وال�صغير غير مكلفين باالأحكام ال�صرعية.

2- الذكورة؛ فال يجب الجهاد على الن�صاء، لما روته ال�صيدة عائ�صة ر�صي اهلل عنها، قالت: َيا 
اِء ِجَهاٌد؟ َقاَل: » َنَعْم، َعَلْيِهنَّ ِجَهاٌد اَل ِقَتاَل ِفيِه: اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة«)1(. َر�ُصوَل اهلِل، َعَلى النِّ�صَ

ي�صتطيعون  ال  الذين  والعاجزين  والمر�صى  ال�صعفاء  على  الجهاد  يجب  فال  الجهاد؛  على  القدرة   -3
 {  } تعالى:  لقوله  القتال؛ 

)�صورة التوبة، االآية 91(.

4- اإعالن الحاكم الم�صلم النفير للجهاد؛ اإذ ال يكون الجهاد واجًبا وم�صروًعا اإال باإذن الحاكم 
الم�صلم، وال ي�صح لالأفراد مبا�صرته من دون اأمر الحاكم؛ الأنه هو الذي يقدر ظروف الجهاد 
واإمكانياته وحاجة االأمة اإليه، وهو الذي ي�صتطيع ح�صد طاقات االأمة للجهاد. والجهاد من 
دون اإذنه مخالفة، ومع�صية، واإهالك لالأمة، وت�صييع لطاقاتها، و�صبب ال�صتيالء االأعداء عليها.

اأي اأنواع الجهاد بالمعنى العام ُيَعدُّ جهاد المراأة في الحديث ال�صابق؟
ر أُفكِّ

)1(  �صنن ابن ماجه، اأبواب المنا�صك، باب: الحج جهاد الن�صاء، وهو حديث �صحيح.
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1- �لجهاد بالنف�س: هو الخروج للقاء العدو، ومبا�صرة قتاله، والم�صاركة فعليًّا في المعركة، وبذل 
النف�س في �صبيل اهلل تعالى، وهو اأق�صى ما يمكن اأن يطلب من الم�صلم، ويكون باأمر الحاكم 

اأو ولي االأمر.
2- �لجهاد بالمال: هو بذل الم�صلم المال في تجهيز الجيو�س االإ�صالمية بما يلزمها  من الموؤونة، 
والم�صت�صفيات  ال�صحية  المراكز  اإن�صاء  بالمال  الجهاد  ومن  ذلك.  وغير  النقل،  وو�صائل 
العالجية للجيو�س واأ�صرهم، واإنفاق المال عليهم وعلى ذويهم؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم:

َز َغاِزيًا ِفي �َصِبيِل اهلِل َفَقْد َغَزا َوَمْن َخَلَف َغاِزيًا ِفي �َصِبيِل اهلِل ِبَخْيٍر َفَقْد َغَزا«)1(.  » َمْن َجهَّ
3- �لجهاد بالكلمة: هو الجهاد بالل�صان والقلم باإقامة الحجة على االأعداء ودعوتهم اإلى اهلل تعالى.

ي�صمل الجهاد بالراأي، الخطابة والكتابة وال�صعر وما �صابه ذلك؛ لت�صجيع المجاهدين على 
مواجهة االأعداء، والثبات حتى الن�صر، فقد كان ر�صول اهلل �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم يحث على 
نَّ ِجْبِريَل  ال�صعر في هجاء الم�صركين، فقال لح�صان بن ثابت يوم قريظة: »اْهُج اْلُم�ْصِرِكيَن َفاإِ

َمَعَك«)2( .

حالت وجوب �لقتال   ثالثًا  

الحالة التي يكون فيها الجهاد فر�س كفاية.
أستذكر

القادرين عليه، ولكنه ي�صبح فر�س عين في حاالت معينة،  اأن الجهاد فر�س كفاية على  االأ�صل 
منها: 

1- نزول عدو ببلد من بالد الم�صلمين، فيتعيَّن عندئٍذ على اأهل هذا البلد قتال العدو ودفعه ويجب 

)1( �صحيح البخاري، كتاب الجهاد وال�صير، باب ف�صل من جهز غازيًا اأو خلفه بخير.
قريظة  بني  اإلى  ومخرجه  االأحزاب  من  �صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  النبي  مرجع  باب  المغازي،  كتاب  البخاري،  �صحيح   )2(

ومحا�صرته اإياهم.

و�شائل �لجهاد    ثانيًا  

يق�صم الجهاد من حيث الو�صيلة التي ت�صتخدم فيه اإلى االأنواع االآتية:
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يبعث غيره، فكيف  وتارة  بنف�صه،  للجهاد  تارة يخرج  و�صلَّم  اهلل عليه  اهلل �صلَّى  كان ر�صول 
اأ�صتدل بذلك على اأن الجهاد فر�س كفاية؟

ر بعمق أُفكِّ

مبادئ �لجهاد   ر�بًعا  

للجهاد في االإ�صالم مبادئ عظيمة، منها ما ياأتي:
1- وجوب الثبات في المعركة، وعدم الفرار منها؛ لقوله تعالى: {

} )�صورة االأنفال، االآية 45(. وقد َعدَّ النبي �صلَّى اهلل عليه 
ْبَع الُموِبَقاِت«، َقاُلوا: َيا َر�ُصوَل  و�صلَّم الفرار من المعركة كبيرة من الكبائر، فقال: »اْجَتِنُبوا ال�صَّ
َبا،  ، َواأَْكُل الرِّ َم اهلل اإِالَّ ِبالَحقِّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْف�ِس الِِّتي َحرَّ ْرُك ِباهلِل، َوال�صِّ ؟ َقاَل: »ال�صِّ اهلِل، َوَما ُهنَّ

َناِت الُموؤِْمَناِت الَغاِفاَلِت«)1(. ْحِف، َوَقْذُف الُمْح�صَ َواأَْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّ
ن ال يقاتل من المدنيين، مثل: الن�صاء، وال�صبيان، وكبار  2- قتال المقاتلين من االأعداء، والكف عمَّ
ُيَعدُّ قتالهم  اإذ ال يجوز قتال غير المعتدين، بل  ال�صن، والمر�صى، والرهبان في �صوامعهم؛ 
عدواًنا عليهم ال تقره قواعد االإ�صالم واأحكامه، قال اهلل تعالى: {  

}. )�صورة البقرة، االآية 190(.

 { )1( �صحيح البخاري، كتاب الو�صايا، باب قول اهلل تعالى: {
      )�صورة الن�صاء، االآية 10(.

على باقي الم�صلمين اإعانتهم بالمال وال�صالح والنف�س، فاإذا لم ي�صتطيعوا ذلك، انتقل فر�س العين 
على َمن يجاورهم حتى ُيهَزم العدو وُيدَحر، قال تعالى: { 

 } )�صورة التوبة، االآية 123(.
2- حالة النفير العام: فاإذا اأعلن ولي االأمر النفير العام، اأو ا�صتنفر مجموعة معينة وجبت طاعته، 

قال تعالى:{ 
} )�صورة التوبة، االآية 38(.
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اأتدبَّر الحديث ال�صريف االآتي، ثم اأ�صتنتج ما ي�صتفاد منه:
مر ر�صول اهلل �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم في اإحدى الغزوات، فراأى امراأة مقتولة، فقال: 

»َما َكاَنْت َهِذِه ِلُتَقاِتَل«)2(.

أتدّبر وأستنتج

لم يكن الر�صول �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم هو البادئ في المعركة، واإنما كانت بدايتها من الطرف 
االآخر، اأُبيِّن داللة ذلك.

أُبيِّن

�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
1- اأُحب االن�صمام اإلى الجي�س دفاًعا عن وطني.
ر جهاد الجي�س في الدفاع عن االأوطان.  2- اأُقدِّ

3-  اأرف�س قتل الذين ال يقاتلون من المدنيين.
4- ال اأقبل الغدر والخيانة في الحرب.

. ................................ -5

كان  فقد  الجهاد؛  في  بالقتلى  التمثيل  وعدم  العهد،  ونق�س  الغدر  وتحريم  بالعهود،  الوفاء   -3
ر�صول اهلل �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم اإذا اأمر اأميرا على جي�س، اأو �صرية، اأو�صاه في خا�صته بتقوى 
اهلل، ومن معه من الم�صلمين خيرا، ثم قال: »اْغُزوا ِبا�ْصِم اهلِل ِفي �َصِبيِل اهلِل، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباهلِل، 

اْغُزوا َواَل َتُغلُّوا، َواَل َتْغِدُروا، َواَل َتْمُثُلوا، َواَل َتْقُتُلوا َوِليًدا...«)1(.
يتبيَّ��ن مما �صبق، اأن هذه المبادئ ال�صامية هي اأرقى ما و�صلت اإليه الب�صرية في ال�صرعية الدولية 

المنظمة لحقوق االإن�صان في الحروب والنزاعات.

)1( �صحيح م�صلم، كتاب الجهاد وال�صير، باب تاأمير االإمام االأمراء على البعوث، وو�صيته اإياهم باآداب الغزو وغيرها.
)2( �صنن اأبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل الن�صاء، وهو حديث ح�صن �صحيح.
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ي�شترط لوجوب الجهاد توافر �شروط عدة، اذكر ثالثة منها.  -1
اذكر �صورة واحدة لكلٍّ من مجالي الجهاد االآتيين:   -2

اأ   - الجهاد بالنف�س. 
ب- الجهاد بالمال.

3- ا�صتنتج حالة من حاالت وجوب الجهاد في كل اآية من االآيتين الكريمتين االآتيتين:
اأ   - قال اهلل تعالى: { 

.{  

ب- قال اهلل تعالى:{
.{ 

للجهاد في االإ�صالم مبادئ عظيمة، بيِّن المبداأ الذي يدل عليه كل ن�س من الن�صيين ال�صرعيين   -4
االآتيين: 

اأ  - قال اهلل تعالى: { 
.{ 

َر اأَميًرا على جي�س، يو�صي فيقول له: »اْغُزوا  كان ر�صول اهلل �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم اإذا اأَمَّ ب- 
ِبا�ْصِم اهلِل ِفي �َصِبيِل اهلِل، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباهلِل، اْغُزوا َواَل َتُغلوا، َواَل َتْغِدُروا، َواَل َتْمُثُلوا، َواَل 

َتْقُتُلوا َوِليًدا...«.
�صع اإ�صارة )ü( بجانب العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )×( بجانب العبارة غير ال�صحيحة، مع   -5

ت�صحيحها في ما ياأتي:
اأ   -  ي�صبح الجهاد فر�س كفاية في حالة النفير العام. )          (

ب- الجهاد �صرورة من �صرورات الحياة االإ�صالمية؛ الأنه يحمي االأوطان. )          (
ج�-  ُيَعدُّ االعتداء على االآمنين حراًما واإثًما. )          (

)1( �صحيح م�صلم، كتاب الجهاد وال�صير، باب تاأمير االإمام االأمراء على البعوث، وو�صيته اإياهم باآداب الغزو وغيرها.
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�سور مغلوطة عن الجهاد في الإ�سالم

الدرس التاسع عشر

ا بفعل اأعداء االإ�صالم الذين يحاولون النيل منه  لحقت �صورة الجهاد اليوم مغالطات كثيرة؛ اإمَّ
هت �صورة  ا نتيجة ت�صرفات بع�س الجماعات االإرهابية المتطرفة التي �صوَّ وت�صويه �صورته، واإمَّ
الجهاد، فاأ�صبح في تفكير الكثيرين كاأنه م�صطلح مرادف لم�صطلح االإرهاب؛ لذا، �صُنبيِّن في هذا 
الدر�س حقيقة الجهاد، والفرق بينه وبين االإرهاب، ونذكر بع�س االأعمال التي لي�صت من الجهاد.

�لفرق بين �لجهاد و�لإرهاب   �أوًل   

ُيبيِّن الجدول االآتي الفروق بين الجهاد واالإرهاب: 
�لإرهاب�لجهاد في �شبيل �هللوجه �لمقارنة

�لمفهوم

بْذل الو�صع والطاقة في �صبيل اهلل تعالى في 
قتال االأعداء؛ دفاًعا عن دين اهلل ومكت�صبات 

االأمة واأوطانها.  

 العدوان الذي يمار�صه اأفراد، اأو جماعات، 
اأو دول بغي��ر حق على االإن�ص��ان، اأو على 
ح��ق م��ن حقوقه، وه��و ي�صم��ل �صنوف 
التخوي��ف، واالأذى، والتهدي��د، والقت��ل 

بغير حق.

�لهدف

الدفاع عن االأوطان ، ورد العدوان، وحماية 
�صالمية، وحماية  االإ الدعوة  تبليغ  حرية 

الم�صت�صعفين في االأر�س.

االعتداء على االأنف�س واالأعرا�س واالأموال 
بغير وجه حق؛ الإيقاع الف�صاد، واال�صتيالء 

على ال�صلطة.

�لفئة �لم�شتهدفة

ال ي�صح قتال غير المعتدين، بل القتال موجه 
اإلى المحاربي��ن المعتدي��ن؛ لقوله تعالى: 
  } 

{
 )�صورة البقرة، االآية 190(. ويحرم ا�صتهداف 
اأو ال�ص��ن،  اأوكب��ار  اأوال�صبي��ان،  الن�ص��اء، 
المر�صى، اأوكل من لي�س له عالقة بالقتال، 
مثل: المدنيين، والرهبان في �صوامعهم. 

ي�صته��دف الفئات جميعه��ا دون ا�صتثناء؛ 
�ص��واء اأكان��ت رجاًل، اأو ام��راأة، اأو طفاًل، 
اأو �صيًخ��ا م�صنًّا، اأو م��ن المدنيين االآمنين، 
اأو الم�صلين في الم�صاجد والكنائ�س وغيرها  

من المعابد.
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االإ�صالمي في دورته  الموؤتمر  المنبثق عن منظمة  الدولي  االإ�صالمي  الفقه  اأ�صدر مجمع  وقد 
ان مجموعة من القرارات التي تزيل اللب�س، وتمنع الخلط بين الجهاد واالإرهاب،  ال�صابعة ع�صرة بعمَّ

ومن اأبرز هذه القرارات ما ياأتي:
�صرًعا؛   المقبولة  بالو�صائل  لالحتالل  الم�صروعة  والمقاومة  االإرهاب  جرائم  بين  التمييز   -1
اأقرته  به �صرًعا وعقاًل، وقد  الم�صلوبة، وهو حق معترف  الحقوق  الظلم، وا�صترداد  الإزالة 

الدولية. المواثيق 
تاأكيد ما جاء في القرار الم�صار اإليه اأعاله من اأن الجهاد للدفاع عن االأوطان وتحريرها من   -2
االحتالل االأجنبي لي�س من االإرهاب في �صيء، ما دام الجهاد ملتزًما فيه باأحكام ال�صريعة 

االإ�صالمية.

 كيف اأُميِّز الجهاد الم�صروع من االإرهاب الممنوع؟
ر أُفكِّ

�أعمال لي�شت من �لجهاد   ثانيًا  

موقف �لمجتمع 
�لدولي منه

مقاومة االحتالل بالو�صائل المقبولة �صرًعا 
مقاومة م�صروعة؛ الإزالة الظلم، وا�صترداد 
به  الم�صلوبة، وهو حق معترف  الحقوق 

�صرًعا وعقاًل وقد اأقرته المواثيق الدولية.

 ال تقره االأعراف، اأو ال�صرائع الدولية، اأو 
االأديان ال�صماوية.

ظه��ر في ع�صرنا فئات �صالة تحكم على الم�صلمين بالكفر داخل البالد االإ�صالمية وخارجها؛ 
الإباحة قتلهم بعد ذل��ك، فيعمدون اإلى تفجير الم�صاجد اأو االأماكن العامة، ويغتالون االأفراد، 
عون اأن هذا من الجهاد في �صبيل اهلل. وبالرجوع اإلى ما جاء في القراآن  ويقتلون رجال االأمن، وَيدَّ
نة النبوية نجد اأن قتل االإن�صان هو من كبائر الذنوب، ولي�س من الجهاد في �صيء، واأن  الكريم وال�صُّ

د مرتكبه بعقوبات �صديدة؛ لقوله تعالى: {  اهلل تعالى قد توعَّ
}. )�صورة الن�صاء، االآية 93(. 

؟ َقاَل:  ْبَع الُموِبَقاِت«. َقاُلوا: َيا َر�ُصوَل اهلِل، َوَما ُهنَّ وقول��ه �صلَّى اهلل عليه و�صلَّ��م: »اْجَتِنُبوا ال�صَّ
َبا، َواأَْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتََّولِّي  ، َواأَْكُل الرِّ َم اهللُ اإِالَّ ِبالَحقِّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْف�ِس الَِّتي َحرَّ ْرُك ِباهلِل، َوال�صِّ »ال�صِّ

1- تكفري �مل�شلمني وقتلهم بغري حق
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.)2(» ْنَيا اأَْهَوُن َعَلى اهلِل ِمْن َقْتِل ُموؤِْمٍن ِبَغْيِر َحقٍّ داللة قوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »َلَزَواُل الدُّ
أستنتج

َناِت الُموؤِْمَن��اِت الَغاِفاَلِت«)1(.وال يجوز اإطالق لفظ »الكفر« على  ْحِف، َوَقْذُف الُمْح�صَ َي��ْوَم الزَّ
الم�صلم اإال من الجهات الر�صمية في الدولة، مثل: دار االإفتاء، ودائرة قا�صي الق�صاة. وفي حال ُحِكم 
على اأحدهم بالقتل، فاإن تنفيذ ذلك منوط بولي االأمر، اأو َمن ينيبه، بعد التثبت والتحقق من الحكم.

2- �لعتد�ء على �لأجانب و�ل�شياح و�لدبلوما�شيني �لأجانب
الجهاد  من  لي�س  االإ�صالمية  البالد  يزورون  الذين  وال�صياح  االأجانب  على  االعتداء  اإن 
الماأمور به في االإ�صالم. وال�صحيح اأنه ال يجوز االعتداء على اأي منهم؛ �صواء كانوا �صياًحا، اأو 
عمااًل، اأو دبلوما�صيين؛ الأنهم م�صتاأمنون، دخلوا باالأمان، فال يجوز االعتداء عليهم، لما يمثله 

ذلك من اإرهاب ي�صتحق فاعله اأ�صد العقوبة، ويطبق عليه حكم الحرابة.
3- قتل �لأبرياء �لآمنني د�خل بالد �مل�شلمني وخارجها

ي�صعى االإرهابيون دوًما اإلى ن�صر الرعب والف�صاد والدمار بغير وجه حق، فيعتدون على 
النبات والجماد والب�صر، وهذا هو عين الف�صاد الذي يبغ�صه اهلل تعالى، ويبغ�س َمن يقوم به، 
اإن  االآية 77(. بل  الق�ص�س،  )�صورة  تعالى: {  }  قال اهلل 
اأو االعتداء  اأو تخويفهم،  االآمنين،  بقتل  االأر�س؛  يف�صد في  لَمن  الحرابة  �صرع حد  االإ�صالم 

عليهم، قال اهلل تعالى:{

                                           } )�صورة المائدة، االآية 33 (.

)1(  �صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المح�صنات.
)2( �صنن ابن ماجه، اأبواب الديات، باب التغليظ في قتل م�صلم ظلًما. وهو حديث �صحيح.د
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�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
1-  اأنبذ االإرهاب على اختالف اأ�صكاله و�صوره.

2-  ال اأعتدي على االأجانب وال�صياح الذين يزورون بلدي.
م قتل االإن�صان بغير حق. 3-  اأُحرِّ

. ................................................ -4

اأُناق�س  ثم  االإنترنت،  على  الدولي  االإ�صالمي  الفقه  مجمع  موقع  عن  اأ�صرتي  واأفراد  اأبحث 
تو�صيات المجمع المنبثق عن منظمة الموؤتمر االإ�صالمي الذي ُعِقدت دورته ال�صابعة ع�صرة 
�صت للحديث عن موقف االإ�صالم من الغلو والتطرف واالإرهاب. ان، وُخ�صِّ في العا�صمة عمَّ

أُثري خبراتي
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قارن بين الجهاد واالإرهاب من حيث: التعريف، والهدف، والغاية.  -1
من  االإ�صالمي مجموعة  الموؤتمر  منظمة  عن  المنبثق  الدولي  االإ�صالمي  الفقه  مجمع  اأ�صدر   -2

القرارات التي تزيل اللب�س وتمنع الخلط بين الجهاد واالإرهاب، اذكر اثنين منها. 
بيِّن حكم االعتداء على ال�صياح االأجانب الذين يزورون البالد االإ�صالمية.  -3

ح ذلك. قتل االأبرياء االآمنين عمل اإرهابي، ولي�س من الجهاد في �صيء، و�صِّ  -4
�صع اإ�صارة )ü( بجانب العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )×( بجانب العبارة غير ال�صحيحة، مع   -5

ت�صحيحها  في ما ياأتي:
اأ   - ي�صتهدف االإرهاب النا�س جميعهم من دون ا�صتثناء. )        (

ب- المقاومة الم�صروعة لالحتالل بالو�صائل المقبولة �صرًعا ال ُتَعدُّ من االإرهاب. )        (

ج�- االإرهابيون ال يرعون حرمة بيوت اهلل تعالى. )        (
د  - ال يجوز تنفيذ حكم القتل اإال من ِقَبل ولي االأمر. )        (
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�أنو�ع �جلهاد باملعنى 
�لعام:

مراحل ت�رشيع اجلهاد 
باملعنى �خلا�س: 

...............................	
...............................	
...............................	
...............................	
...............................	

...............................	
...............................	
...............................	
...............................	
...............................	

مفهوم �جلهاد باملعنى �لعام:
...............................................
...............................................

مفهوم �جلهاد باملعنى �خلا�س:
...............................................
...............................................

مفهوم �لجهاد و�أنو�عه

مها ُأقيِّم معلوماتي وُأنظِّ

بعد درا�صتي الدرو�س ال�صابقة، اأُكِمل املخططات التنظيمية االآتية مبا ينا�صبها:

�أوًل: �لدر�س �ل�شاد�س ع�شر )مفهوم �لجهاد و�أنو�عه(.
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ثالثًا: �لدر�س �لثامن ع�شر )�أحكام �لجهاد و�شو�بطه(.

�سروط وجوب الجهاد:

و�شائل �لجهاد:

......................................................................	

......................................................................	

......................................................................	
......................................................................	

......................................................................	

......................................................................	
......................................................................	

�لجهاد
خ�شائ�شه، وحكمة م�شروعيته، وف�شله

......................	

.......................

......................	

.......................

......................	

.......................

......................	
.......................

.....................	

.......................

.......................

.......................

......................	

.......................

.......................
.......................

.....................	

.......................

.......................

......................	

.......................

.......................

......................	
.......................

.....................	

.......................

.......................

.......................

......................	

.......................

.......................
.......................

خ�شائ�س �جلهاد 
يف �ل�شالم

�حلكمة من 
م�رشوعية �جلهاد 

ف�شل �جلهاد يف  
�شبيل �هلل تعالى

خماطر ترك �جلهاد 

 ثانيًا: �لدر�س �ل�شابع ع�شر )�لجهاد: خ�شائ�شه، وحكمة م�شروعيته، وف�شله(.
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�لإرهاب�لجهادوجه �لمقارنة

�لمفهوم

�لهدف

�لفئة �لم�شتهدفة

�أعمال لي�شت من �لجهاد:

.............................................................................................. -1
..............................................................................................-2
..............................................................................................-3

ر�بًعا: �لدر�س �لتا�شع ع�شر )�شور مغلوطة عن �لجهاد في �لإ�شالم(.

حالت وجوب �لقتال:

مبادئ �لجهاد:

......................................................................	
......................................................................	

......................................................................	

......................................................................	
......................................................................	
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الوحدة الرابعة
 الدعوة والخطابة
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منهج الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم 
في الدعوة

الدرس العشرون

الدعوة اإلى اهلل تعالى من اأف�صل االأعمال واأ�صرفها، قال اهلل تعالى: {  
 } )�صورة ف�صلت، االآية 33 (.

والدع��وة اإلى اهلل ه��ي تبليغ  دين اهلل تعالى، ون�صر مبادئه واأحكامه، وحث النا�س على االلتزام 
بها. وقد اأر�صل اهلل تعالى نبيه محمًدا �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم رحمة للعالمين، وكلَّفه تبليغ دينه للنا�س 
كاف��ة، فقام به��ذا الواجب خير قي��ام، وحمل ر�صالة ربه باأمان��ة واقتدار في اإط��ار منهج الو�صطية 

واالعتدال، وفق قواعد ثابتة، قال اهلل تعالى: { 
} )�ص��ورة االأح��زاب، االآيت��ان 45-46(. وه��ذه بع���س مظاهر المنه��ج النبوي 

في الدعوة.
�للتز�م بما يدعو �إليه     �أوًل  

كان الر�صول �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم قبل اأن ياأمر غيره بالفعل ُيطبِّق ما اأُِمر به؛ ليكون اأدعى اإلى قبول 
دعوته. وقد ترجم �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم ب�صخ�صه و�صلوكه ما يجب اأن يكون عليه الداعية، حتى اإننا 
ال نجد ُخلًقا ح�صًنا في القراآن الكريم اإال تمثَّل به، فقد و�صفته عائ�صة اأم الموؤمنين ر�صي اهلل عنها 
بقولها: »َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْراآَن«)1(؛ فهو االأ�صوة الح�صنة لكل داٍع وقائد، ووالد وم�صوؤول، وهوالمثل 
بالعهد،  والوفاء  الحديث،  دق  َو�صِ االآخرين،  مع  التعامل  وح�صن  االإيمان،  بقوة  للنا�س  االأعلى 

تعالى: {  الكريمة، قال اهلل  ال�صفات  الخيانة، و�صائر  االأمانة، وترك  واأداء 
�صلَّى  هو  فها  االآية 21(.  االأحزاب،  )�صورة   {  
م لنا المثل االأعلى في اإ�صراعه في فعل الخير واالإنفاق في �صبيل اهلل. فعن عقبة   اهلل عليه و�صلَّم ُيقدِّ
ا �َصلََّم َقاَم �َصِريًعا  َر، َفَلمَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم الَع�صْ لَّْيُت َمَع النَِّبيِّ �صَ بن الحارث ر�صي اهلل عنه قال: »�صَ
ْرَعِتِه، َفَقاَل: »َذَكْرُت  ى َما ِفي ُوُجوِه الَقْوِم ِمْن َتَعجِبِهْم ِل�صُ اِئِه، ُثمَّ َخَرَج َوَراأَ َدَخَل َعَلى َبْع�ِس ِن�صَ

   )1( م�صند اأحمد، م�صند الن�صاء، م�صند ال�صديقة عائ�صة بنت ال�صديق ر�صي اهلل عنها، حديث �صحيح. 



121

َي - اأَْو َيِبيَت ِعْنَدَنا - َفاأََمْرُت ِبِق�ْصَمِتِه«)1(. اَلِة ِتْبًرا ِعْنَدَنا، َفَكِرْهُت اأَْن ُيْم�صِ َواأََنا ِفي ال�صَّ
والتزام الداعي بما يدعو النا�س اإليه اأبلغ تاأثيًرا في نفو�س المدعوين من ف�صاحة البلغاء، وكالم 
الخطباء، واإذا لم ُيطبِّق ما يدعو النا�س اإليه، ويلتزم به كان ذلك �صبًبا في تنفير المدعوين من الدين. 

اأقراأ ومجموعتي االآية الكريمة االآتية، ثم اأ�صتنتج العالقة بين االقتداء باالأنبياء ورجاء مر�صاة اهلل تعالى، 
 {   } تعالى:  اهلل  ق��ال 

)�صورة الممتحنة، االآية 6(.

أقرأ وأستنتج

  ثانيًا       تاأليف �لقلوب بالرفق و�للين  
اأثن��ى اهلل تعالى على نبينا محم��د �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم بما يت�صف به من اللين والرفق والرحمة 
ف��ي تعامله م��ع المدعوين، ق��ال اهلل تعالى: { 
} )�ص��ورة اآل عمران، 

االآية 159( .
التي يحبها اهلل تعالى،  المدعوين؛ كلها من االأخالق  العنف مع  الرفق واللين والُبْعد عن  اإن 
والتي ينبغي للم�صلم اأن يلتزم بها في �صوؤون حياته كلها، وال �صيما في دعوته اإلى دين اهلل تعالى، 
ْفِق َما اَل ُيْعِطي  ْفَق، َوُيْعِطي َعَلى الِرّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم: » اإِنِّ اهلل َرِفيٌق ُيِحبُّ الِرّ َقاَل َر�ُصوَل اهلِل �صَ

َواُه«)2(.  َعَلى اْلُعْنِف، َوَما اَل ُيْعِطي َعَلى َما �صِ
وقد حر�س النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم على تاأليف قلوب النا�س، وال �صيما ب�صلوكه ومعاملته 
في وجوههم،  ويتب�صم  ويمازحهم،  بهم،  يرفق  واإنما كان  معهم،  عنيًفا  يكن  لم  اإذ  لهم؛  الطيبة 
وي�صاورهم، ويق�صي حوائجهم، ويطيب خواطرهم، ويعفو عن اأخطائهم، ويتجاوز عن زالتهم، 
ُبْرٌد  َوَعَلْيِه  َو�َصلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �صَ النَِّبيِّ  َمَع  ي  اأَْم�صِ ُكْنُت  َقاَل:  َعْنُه،  اهللُ  َي  َر�صِ َماِلٍك  ْبِن  اأََن�ِس  َفَعْن 
ْفَحِة َعاِتِق النَِّبيِّ  َيِة، َفاأَْدَرَكُه اأَْعَراِبيٌّ َفَجَذَبُه َجْذَبًة �َصِديَدًة، َحتَّى َنَظْرُت اإَِلى �صَ َنْجراِنيٌّ َغِليُظ الَحا�صِ

)1(  �صحيح البخاري، كتاب العمل في ال�صالة، باب يفكر الرجل ال�صيء في ال�صالة . ِتْبًرا: ما كان من الذهب غير م�صروب.  
يبيت عندنا: خوًفا من حب�س �صدقة الم�صلمين. 

)2( �صحيح م�صلم ، كتاب البر، باب ف�صل الرفق.
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ِة َجْذَبِتِه، ُثمَّ َقاَل: ُمْر ِلي ِمْن َماِل اهلِل الَِّذي  دَّ َداِء ِمْن �صِ َيُة الرِّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َقْد اأَثََّرْت ِبِه َحا�صِ �صَ
له  الدعوة  الرفق واللين في  اأ�صلوب  ِبَعَطاٍء«)1(. واتباع  َلُه  »اأََمَر  ُثمَّ  ِحَك،  َف�صَ اإَِلْيِه  َفاْلَتَفَت  ِعْنَدَك، 
االأثر الكبير في تاأليف قلوب المدعوين وا�صتمالتهم، والتفاف النا�س حول الدعاة؛ لقوله �صلَّى 
اهلل عليه و�صلَّم: »اْلُموؤِْمُن َياأَْلُف َوُيوؤَْلُف، َواَل َخْيَر ِفيَمْن اَل َياأَْلُف، َواَل ُيوؤَْلُف، َوَخْيُر النَّا�ِس اأَْنَفُعُهْم 
ا غليًظا فاإن النا�س ال ي�صبرون على معا�صرته، واإن كثرت  ِللنَّا�ِس«)2(. وبالمقابل، اإذا كان الداعية فظًّ

ف�صائله، واإنما يتركونه، وال يبالون بما عنده من الخير.

 بعث اهلل تعالى مو�صى واأخاه هارون عليهما ال�صالم اإلى فرعون، واأمرهما بالرفق معه، قال اهلل 
تعالى: { } )�صورة طه، االآيتان 43 - 44 (.

 اأتدبَّر االآيتين الكريمتين، ثم اأ�صتنتج منهما اأهمية الرفق واللين مع  المدعوين.

ر وأستنتج أتدبَّ

�لتي�شير   ثالثًا  

يت�صف �صرع اهلل تعالى بالتي�صير ورفع الحرج والم�صقة عن النا�س، قال اهلل تعالى: { 
 } )�صورة البقرة، االآية 185(؛ لذا، قام منهج النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم في 
اْخَتاَر  اإِالَّ  اأَْمَرْيِن  َبْيَن  َو�َصلََّم  َعَلْيِه  لَّىاهللُ  �صَ النَِّبيُّ  ُخيَِّر  »فَما  التع�صير.  وعدم  التي�صير  على  الدعوة 
َرُهَما َما َلْم َياأَْثْم...«)3(. وكان ياأمر بالتي�صير دون تع�صير، والتب�صير دون تنفير، فقال �صلَّى اهلل  اأَْي�صَ
َرا  َرا َوَب�صِّ َرا َواَل ُتَع�صِّ عليه و�صلَّم لمعاذ واأبي مو�صى ر�صي اهلل عنهما حين بعثهما اإلى اليمن: »َي�صِّ

َرا َوَتَطاَوَعا َواَل َتْخَتِلَفا«)4(. َواَل ُتَنفِّ

)1( �صحيح البخاري، كتاب فر�س الخم�س، باب ما كان النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم يعطي الموؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخم�س ونحوه. �صحيح م�صلم، كتاب الزكاة، باب اإعطاء من �صاأل بفح�س وغلظة. برد: نوع من الثياب، �صفحة: 

جانبه، عاتق: هو ما بين المنكب والعنق.
)2( المعجم االأو�صط للطبراني، باب الميم، من ا�صمه محمد، وهو حديث ح�صن. الموؤمن ياأَْلف: لح�صن اأخالقه، و�صهولة 

طباعه، ولين جانبه.
)3( �صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب اإقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهلل.

)4( �صحيح البخاري، كتاب الجهاد وال�صير، باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب، وعقوبة من ع�صى اإمامه.
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اأتعاون مع زمالئي في اإعطاء مثال على رخ�صة �صرعية، واأُبيِّن اأثرها في التي�صير على النا�س.
أتعاون وأُبيِّن

النا�س  اأحوال  الترهيب والتنفير، واأن يراعوا  الترغيب والتب�صير على  اأن يقدموا  الدعاة  فعلى 
وظروفهم وم�صتوياتهم خ�صية الم�صقة عليهم، واأن ياأخذوا بالرخ�س حال توافر �صروطها ، واأال 
ُه،  يحملوا النا�س على العزيمة اإلزاًما بها؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ اأَْن ُتوؤَْتى ُرَخ�صُ

َكَما ُيِحبُّ اأَْن ُتوؤَْتى َعَزاِئُمُه« )1(. 
ومن تي�صير النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم مع المدعوين ما روته  اأّم هانئ ر�صي اهلل عنها حيث 
لَّىاهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم، َفُقْلُت: َيا َر�ُصوَل اهلِل، ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل، َفاإِنِّي َقْد  قالت: اأََتْيُت اإَِلى َر�ُصوِل اهلِل �صَ
ِمَئَة  اهلَل  َو�َصِبِّحي  ٍة،  َمرَّ ِمَئَة  اهلَل  َواْحَمِدي  ٍة،  َمرَّ ِمَئَة  اهلَل  َكِبِّري  َفَقاَل: »  َوَبُدْنُت!  ُعْفُت  َكِبْرُت َو�صَ
ٍة...« )2(. فهذه امراأة كبيرة �صعيفة لم تعد تقوى على اأعمال البر، فبيَّن لها النبي �صلَّى اهلل عليه  َمرَّ

و�صلَّم ما ينا�صب كبرها و�صعفها.
وكان �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم يراعي ما ينا�صب قدرات النا�س واأحوالهم؛ فقد اأمر النبي �صلَّى اهلل 
ْف؛  لَّى اأََحُدُكْم ِبالنَّا�ِس َفْلُيَخفِّ عليه و�صلَّم االأئمة بتخفيف ال�صالة؛ رحمًة بالماأمومين، فقال: »اإَِذا �صَ

ْل َما �َصاَء«)3(. ِه َفْلُيَطوِّ لَّى اأََحُدُكْم ِلَنْف�صِ ِعيَف َواْلَكِبيَر، َفاإَِذا �صَ ِقيَم َوال�صَّ َفاإِنَّ ِفيِهُم ال�صَّ

�لحكمة وُح�ْشن �لخطاب ر�بًعا  

اأمر اهلل تعالى نبينا محمًدا �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم اأن يتخذ الحكمة والموعظة الح�صنة اأ�صلوًبا له 
في الدعوة اإلى اهلل، قال اهلل تعالى: { 

 } )�صورة النحل، االآية 125(.
وقد تميَّز اأ�صلوب النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم في مخاطبة النا�س بمزايا كثيرة، منها: 

)1( �صحيح ابن حبان، كتاب البر واالإح�صان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ذكر االإخبار عما ي�صتحب للمرء من قبول ما 
ُه: ياأخذ بالرخ�س  رخ�س له بترك التحمل على النف�س ما ال تطيق من الطاعات، وهو حديث �صحيح االإ�صناد. ُتوؤَْتى ُرَخ�صُ

ال�صرعية، ُتوؤَْتى َعَزاِئُمُه: ياأخذ بالفرائ�س.
)2( �صنن ابن ماجه، اأبواب االأدب، باب ف�صل الت�صبيح، وهو حديث ح�صن.

 )3(�صنن الن�صائي، كتاب االإمامة، ما على االإمام من التخفيف، وهو حديث �صحيح.
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1- �لحكمة: فكان النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم حكيًما مع المدعوين، يتخير الوقت والمكان الذي 
َكاَن  َو�َصلََّم  َعَلْيِه  لَّىاهللُ  �صَ اهلِل  َر�ُصوَل  »اأَنَّ  قال:  م�صعود  بن  اهلل  عبد  فعن  المدعوين،  ينا�صب 
بما يحبونه، حيث  النا�س  َعَلْيَنا«)1(، فيخاطب  اآَمِة  ال�صَّ َكَراِهَيَة  االأَيَّاِم،  ِفي  ِباْلَمْوِعَظِة  ُلَنا  َيَتَخوَّ
كان ينادي كل اإن�صان بما يحب من اأ�صماء، ويخاطبه بما ينا�صبه من اأ�صلوب،  فكان ذلك �صبًبا 
لدخول كثير من النا�س في االإ�صالم وحبهم له، ومن ذلك مخاطبته لهرقل بقوله: »اإلى هرقل 

عظيم الروم«. 
2- �لو�شوح و�لتحديد: كان �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم يخاطب النا�س بكالم وا�صح محدد ال لب�س فيه 
لَّىاهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم  وال غمو�س؛ فعن عائ�صة ر�صي اهلل عنها قالت: » َكاَن َكاَلُم َر�ُصوِل اهلِل �صَ

اًل َيْفَهُمُه ُكلُّ َمْن �َصِمَعُه«)2(. َكاَلًما َف�صْ

)1( �صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الموعظة �صاعة بعد �صاعة.
)2( �صنن اأبي داود، اأول كتاب االأدب، باب الهدي في الكالم، وهو حديث ح�صن.

)3(  �صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب اإذا عر�س بنفي الولد. االأورق: المائل اإلى ال�صواد.

خام�ًشا      �لحو�ر و�لإقناع 

االأ�صا�س في دعوة النا�س لدين اهلل تعالى االإقناع وعدم االإكراه؛ لقوله تعالى: { 
النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم على معالجة  لذا حر�س  االآية 256 (؛  البقرة،  )�صورة   { 

اأخطاء  النا�س  بالحكمة من خالل  الحجة والحوار واالإقناع. 
من مظاهر االإقناع العقلي في الخطاب النبوي ا�صتخدام المقارنات المنطقية؛ فقد جاء اأعرابي 
اإلى النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم  م�صتنكًرا اأن يولد له ولد اأ�صود على خالف لونه، ولون اأمه، فقال: 
َقاَل:  اأَْلَواُنَها؟«  َقاَل: »َما  َنَعْم،  َقاَل:  اإِِبٍل«،  ِمْن  اأ�صود فقال: »َهْل َلَك  يا ر�صول اهلل ولد لي غالم 
َنَزَعُه ِعْرٌق، َقاَل: »َفَلَعلَّ  َلَعلَُّه  نَّى َذِلَك، َقاَل:  َفاأَ َنَعْم، َقاَل:  اأَْوَرَق؟ َقاَل:  ِفيَها ِمْن  ُحْمٌر، َقاَل: َهْل 
اْبَنَك َهَذا َنَزَعُه«)3(. فقد ا�صتخدم النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم اأ�صلوب الحوار والمقارنات المنطقية 
مع االأعرابي، و�صرب له المثال مما يعرفه ليكون اأقرب اإلى فهمه حيث �صاأله عن اإبله، فراعى النبي 

�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم حاله؛ كي ي�صتنتج بنف�صه االإجابة، فتطمئن نف�صه وترتاح.
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ر وأتعاون أتدبَّ

اأتدبَّر الحديث النبوي ال�صابق، واأتعاون مع زمالئي في بيان االإ�صارة العلمية في حوار النبي 
�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم مع االأعرابي.

ل ومجموعتي الحديث النبوي ال�صابق، ثم اأ�صتخرج منه مظاهر اهتمام النبي �صلَّى اهلل  اأتاأمَّ
عليه و�صلَّم  بهذا ال�صاب.

ل وأستخرج أتأمَّ

 )1( م�صند اأحمد، تتمة م�صند االأن�صار، حديث اأبي اأمامة الباهلي.

�لتدرج  �شاد�ًشا  

اإن تغيير النفو�س، واإقناع العقول، وك�صب ثقة النا�س ال يتم كله دفعة واحدة، واإنما بالتدرج.  
وللتدرج مظاهر ينبغي للدعاة مراعاتها، وهذه اأهمها:

مراحل  االإ�صالم على  اإلى  و�صلَّم  عليه  اهلل  اهلل �صلَّى  ر�صول  دعا  فقد  �لدعوة:  تبليغ  في  �لتدرج   -1
به زوجته خديجة ر�صي اهلل عنها، وابن  فاآمنت  بيته،  اأهل  ثم دعا  بنف�صه،  فبداأ  وخطوات، 

وما كان النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم يفاجئ المدعوين بت�صحيح اأخطائهم ومفاهيمهم �صريًعا 
اأ�صلوب الحوار الهادئ، وي�صتثير في نفو�صهم معاني  اإقناع، واإنما كان ي�صتخدم معهم  من دون 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلََّم  الخير ليقنع َمن يحاوره بما يريد. فَعْن اأَِبي اأَُماَمَة َقاَل: اإِنَّ َفًتى �َصابًّا اأََتى النَِّبيَّ �صَ
نا، َفاأَْقَبَل اْلَقْوُم َعَلْيِه َفَزَجرُوه َوقالوا: َمْه، َمْه. َفَقاَل: »اْدُنْه، َفَدَنا  َفَقاَل: يا َر�ُصوَل اهلِل، اْئَذْن لي ِبالزِّ
َك؟« َقاَل: اَل، واهلل، َجَعَلِني اهلُل ِفَداَءَك. َقاَل: »َواَل النَّا�ُس  ِمْنُه َقِريًبا«. َقاَل: َفَجَل�َس. َقاَل: »اأَُتِحبُُّه اِلأمِّ
َهاِتِهْم«. َقاَل: »اأََفُتِحبُُّه اِلْبَنِتَك؟« َقاَل: اَل، واهلِل، َيا َر�ُصوَل اهلِل َجَعَلِني اهلُل ِفَداَءَك. َقاَل:  ُيِحبُّوَنُه اِلأُمَّ
َقاَل:  ِفَداَءَك.  اهلُل  َجَعَلِني  اَل، واهلِل،  َقاَل:  اِلأُْخِتَك؟«  »اأََفُتِحبُُّه  َقاَل:  ِلَبَناِتِهْم«.  ُيِحبُّوَنُه  النَّا�ُس  »َواَل 
ْن  ْر َقْلَبُه، َوَح�صِّ َع َيَدُه َعَلْيِه َوَقاَل: »اللَُّهمَّ اْغِفْر َذْنَبُه، َوَطهِّ »َواَل النَّا�ُس ُيِحبُّوَنُه اِلأََخَواِتِهْم«... َفَو�صَ

َفْرَجُه«، َفَلْم َيُكْن َبْعَد َذِلَك اْلَفَتى َيْلَتِفُت اإَِلى �َصْيٍء«)1(.
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)1(  �صحيح البخاري، كتاب تف�صير القراآن، باب )واأنذر ع�صيرتك االأقربين واخف�س جناحك(.

)2(  �صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب اأخذ ال�صدقة من االأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا.
)3(  �صحيح البخاري، كتاب ف�صائل القراآن، باب تاأليف القراآن.

)4(  م�صند اأحمد، م�صند المكثرين من ال�صحابة، م�صند اأن�س بن مالك ر�صي اهلل تعالى عنه، وهو حديث ح�صن ب�صواهده.
         اأوغلوا: �صيروا فيه برفق.

اأثًرا اإيجابيًّا واحًدا لمراعاة التدرج في مقدار التبليغ.
أستنتج

تعالى:  لقوله  امتثااًل  االأقربين؛  �صائر  يدعو  اأخذ  ثم  عنه،  اهلل  اأبي طالب ر�صي  بن  عمه علي 
{  } )�صورة ال�صعراء، االآية 214(، ثم �صدع بالدعوة للنا�س كافة؛ امتثااًل لقوله 

تعالى: {  } )�صورة الحجر، االآية 94()1(. 
النا�س وظروفهم،  اأحوال  �أو�مر ونو�هي: وذلك بمراعاة  �لتدرج في تبليغ �لتكاليف �ل�شرعية من   -2
�صيًئا ف�صيًئا  الدين واأحكامه،  الدعوة، وتبليغهم �صرائع  المنا�صب لهم في  المقدار  واإعطائهم 
بح�صب حاجتهم وطاقتهم.  فحين بعث النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم معاذ بن جبل اإلى اليمن 
اأو�صاه بالتدرج في تبليغ اأهلها اأحكام الدين فقال: »اإِنََّك �َصَتاأِْتي َقْوًما اأَْهَل ِكَتاٍب، َفاإَِذا ِجْئَتُهْم، 
ًدا َر�ُصوُل اهلِل، َفاإِْن ُهْم اأََطاُعوا َلَك ِبَذِلَك،  نَّ ُمَحمَّ َفاْدُعُهْم اإَِلى اأَْن َي�ْصَهُدوا اأَْن اَل اإَِلَه اإِالَّ اهلل، َواأَ
َطاُعوا َلَك ِبَذِلَك،  ْن ُهْم اأَ َلَواٍت ِفي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفاإِ َفاأَْخِبْرُهْم اأَنَّ اهلَل َقْد َفَر�َس َعَلْيِهْم َخْم�َس �صَ

ْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم...«)2(. َدَقًة ُتوؤَْخُذ ِمْن اأَ َفاأَْخِبْرُهْم اأَنَّ اهلَل َقْد َفَر�َس َعَلْيِهْم �صَ
تحريم  نزل  فقد  النا�س.  الأحوال  مراعاة  التدرج؛  على  االإ�صالم  اأحكام  بع�س  �ُصِرعت  وقد 
الخمر في القراآن الكريم على مراحل، ولو نزل تحريمها دفعة واحدة لثقل ذلك عليهم. قالت 
َل َما َنَزَل ِمْنُه �ُصوَرٌة ِمَن  عائ�صة ر�صي اهلل عنها في بيان منهج االإ�صالم في التدرج: »... اإِنََّما َنَزَل اأَوَّ
ِل، ِفيَها ِذْكُر الَجنَِّة َوالنَّاِر، َحتَّى اإَِذا َثاَب النَّا�ُس اإَِلى االإِ�ْصاَلِم َنَزَل الَحاَلُل َوالَحَراُم، َوَلْو َنَزَل  الُمَف�صَّ
َنا  َل �َصْيٍء: اَل َت�ْصَرُبوا الَخْمَر، َلَقاُلوا: اَل َنَدُع الَخْمَر اأََبًدا، َوَلْو َنَزَل: اَل َتْزُنوا، َلَقاُلوا: اَل َنَدُع الزِّ اأَوَّ

اأََبًدا....«)3(.
به التم�صك به؛   والتدرج في اأحكام الدين يعطي قبواًل عند المبتدئ المقبل على االإ�صالم، وُيرغِّ

يَن َمِتيٌن، َفاأَْوِغُلوا ِفيِه ِبِرْفٍق «)4(. لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اإِنَّ َهَذا الدِّ
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  )1(  �صحيح البخاري، كتاب فر�س الخم�س، باب ما كان النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم يعطي الموؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخم�س. �صحيح م�صلم، كتاب الزكاة، باب اإعطاء الموؤلفة قلوبهم.

  �شابًعا       �ل�شبر على �لأذى 

م�صاق،  من  واجهت  مهما  الدعوة  طريق  في  اال�صتمرار  على  النف�س  �صبط  بال�صبر  يق�صد 
يالقي  وقد  و�صاق،  طويل  الدعوة  طريق  الأن  وفعاًل؛  قواًل  المدعوين  اإلى  االإ�صاءة  عن  وحب�صها 
الداعية من بع�س المدعوين ما ال يتوقعه من ال�صد واالأذى. فعلى الداعية اأن يواجه ذلك بال�صبر 
فال ي�صجر، وبالحلم فال ينتقم لنف�صه، فَمن �صجر نفر النا�س منه، وانقطع عن دعوته، ومن انتقم 

لنف�صه خ�صرها، وخ�صر دعوته.
وقد كان اأول ما نزل من القراآن الكريم الو�صية الداعية بال�صبر على الدعوة، قال اهلل تعالى: 

 {   }
)�صورة المدثر، االآيات 1– 7 (. 

وال�صبر على االأذى من منهج االأنبياء في الدعوة، وقد ذكر القراآن الكريم قول االأنبياء الأقوامهم 
ف��ي قوله تعال��ى: { 

} )�صورة اإبراهيم، االآية 12 (.
وكان ر�صول اهلل �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم ي�صبر على اأذى المدعوين، ومن ذلك ما حدث عند توزيع غنائم 
نَّ  يوم حنين، حيث » ... اأَْعَطى اأَُنا�ًصا ِمْن اأَ�ْصَراِف الَعَرِب َفاآَثَرُهْم َيْوَمِئٍذ ِفي الِق�ْصَمِة، َقاَل َرُجٌل: َواهلِل اإِ
لَّى اهلل َعَلْيِه َو�َصلََّم، َفاأََتْيُتُه،  َهِذِه الِق�ْصَمَة َما ُعِدَل ِفيَها، َوَما اأُِريَد ِبَها َوْجُه اهلِل، َفُقْلُت: َواهلِل اَلأُْخِبَرنَّ النَِّبيَّ �صَ
َبر«)1(.  ْكَثَر ِمْن َهَذا َف�صَ َفاأَْخَبْرُتُه، َفَقاَل: »َفَمْن َيْعِدُل اإَِذا َلْم َيْعِدِل اهلُل َوَر�ُصوُلُه، َرِحَم اهلُل ُمو�َصى َقْد اأُوِذَي ِباأَ

ا، اأن يلتزموا منهج النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم في تبليغ الدعوة، ويراعوا  يتعيَّن على الدعاة اأي�صً
التقوى وال�صالح،  في  بها  نماذج يحتذى  اأن يكونوا  النا�س وقدراتهم، ويحر�صوا على  اأحوال 
والتي�صير على النا�س، وح�صن الخطاب، والقدرة على االإقناع والحوار، واأن يتدرجوا مع النا�س 

في الدعوة، وال ُيكلِّفونهم ما اليطيقون.
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�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
اأُخاطب النا�س باأ�صلوب ح�صن، واأراعي اأحوالهم واأفهامهم.   -1

اأحر�س على التدرج في الدعوة.  -2
اأترفق بالمدعوين، وال اأق�صوا عليهم.   -3

األتزم الحكمة في تبليغ الدعوة.   -4
. ................................................  -5
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1- ما المق�صود بالدعوة اإلى اهلل؟
اإطار منهج الو�صطية واالعتدال،  2-  بلَّغ النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم ر�صالة اهلل تعالى للنا�س في 

�صمن قواعد ثابتة، اذكر اأربعة من مظاهر هذا المنهج.
د ثالثة مظاهر لتاأليف قلوب النا�س. 3- عدِّ

4- للعمل بمبداأ التي�صير في الدعوة مظاهر عدة، بيِّن ثالثة منها.
5- تميَّز اأ�صلوب النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم في مخاطبة النا�س بمزايا كثيرة، اذكر اثنتين منها.

ح كيف يكون التدرج في تبليغ الدعوة.  6- و�صِّ
7- عالَم يدل كل ن�س من الن�صو�س ال�صرعية االآتية: 

اأ   - قول اهلل تعالى: {  }.
ب- قول اهلل تعالى: {  }.

.{ ج�- قول اهلل تعالى: { 
ْفِق َما اَل ُيْعِطي َعَلى  ْفَق، َوُيْعِطي َعَلى الرِّ د  - قوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اإِنَّ اهلَل َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّ

َواُه«. اْلُعْنِف، َوَما اَل ُيْعِطي َعَلى َما �صِ
ِقيَم  ال�صَّ ِفيِهُم  َفاإِنَّ  ْف؛  َفْلُيَخفِّ ِبالنَّا�ِس  اأََحُدُكْم  لَّى  �صَ »اإَِذا  و�صلَّم:  عليه  اهلل  �صلَّى  قوله  ه�- 

ْل َما �َصاَء«. ِه َفْلُيَطوِّ لَّى اأََحُدُكْم ِلَنْف�صِ ِعيَف َواْلَكِبيَر، َفاإَِذا �صَ َوال�صَّ
ات�صف منهج النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم في الدعوة بمزايا عدة، هاِت مثااًل واحًدا على كلٍّ   -8

مما ياأتي:
اأ   - تاأليف القلوب بالرفق واللين.

ب- التي�صير على المدعوين.
ج�- عقد المقارنات المنطقية.

د  - التدرج مع المدعوين. 
ه�- ال�صبر على االأذى.
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موؤ�س�سة الم�سجد الدعوية
     )الإمام الداعية(

الدرس الحادي والعشرون

الم�صجد موؤ�ص�صة تربوية يجتمع فيها اأفراد المجتمع على اختالف اأعمارهم وينهلون من علوم 
الدين؛ لتزكوا نفو�صهم ب�صماع الذكر والمواعظ والخطب من االأئمة والوعاظ، قال اهلل تعالى: 

}
الن��ور،  )�ص��ورة   {
االآيتان 36-37(. ومن اأهم ركائز موؤ�ص�صة الم�صجد الدعوية: االإمام وخطبة الجمعة؛ لذا، �صنتحدث 

في هذا الدر�س عن االإمامة في ال�شالة، وف�شلها، و�شننها، و�شروط االإمام.

مفهوم �لإمامة في �ل�شالة   �أوًل  

يق�شد بها ربط �شالة الموؤتم ب�شالة غيره، فيتابعه في حركاتها ب�شروط بيَّنها ال�شرع.
ا َمن يقتدي به من الم�صلين  وال�صخ�س الذي ترتبط �صالة الم�صلين ب�صالته ي�صمى اإماًما. اأمَّ
في�صمى ماأموًما.وهذا الربط يقع في ال�صالة كلها، اأو في جزء منها، فاإذا اأدرك الم�صلي ركعة مع 

االإمام  من ال�صالة فقد اأدرك ال�صالة.   
ُتعدُّ اإمامة ال�صالة من االأعمال التي يتوالها خير النا�س؛ اأ�صحاب ال�صفات الفا�صلة من العلم 

ر �صالة الجماعة اإال بها. وُح�صن قراءة القراآن والعدالة وغيرها، وال ُتَت�صوَّ
 واإمام الم�صجد هو قدوة للنا�س في �صالته وفي �صلوكه، ينظر النا�س اإليه نظرة تقدير واحترام؛ 
فهو اإمامهم في �صالة الجماعة، يعلمهم اأمور دينهم، وي�صاركهم اأفراحهم واأتراحهم، ويلجاأون 

اإليه لحل م�صكالتهم، وله دوربارز في اإ�صالح ذات البين.
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�لأولوية في �لإمامة   ثالثًا  

القا�صي، وكان  اأو  االأمير  �صلطان، مثل  فيهم ذو  قوم وكان  اجتمع  اإذا  اأنه  الفقهاء على  اتفق 
م �شاحب  م�شتجمًعا ل�شروط االإمامة، فهو اأَولى بها من غيره. فاإذا لم يكن بينهم ذو �شلطان فاإنه ُيقدَّ

م اإمام الحي، ولكن ي�صتحب ل�صاحب المنزل اأن ياأذن لَمن هو اأف�صل منه.  المنزل، وُيقدَّ
ا، على تقديم االأعلم واالأقراأ على �صائر النا�س؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم:  اتفق الفقهاء اأي�صً
نَِّة  نَِّة، َفاإِْن َكاُنوا ِفي ال�صُّ ُهْم ِلِكَتاِب اهلِل، َفاإِْن َكاُنوا ِفي اْلِقَراَءِة �َصَواًء، َفاأَْعَلُمُهْم ِبال�صُّ »َيوؤُمُّ اْلَقْوَم اأَْقَروؤُ
ُجَل ِفي  ُجُل الرَّ ن الرَّ ْلًما، َواَل َيوؤُمِّ ْقَدُمُهْم ِهْجَرًة، َفاإِْن َكاُنوا ِفي اْلِهْجَرِة �َصَواًء، َفاأَْقَدُمُهْم �صِ �َصَواًء، َفاأَ

�ُصْلَطاِنِه، َواَل َيْقُعْد ِفي َبْيِتِه َعَلى َتْكِرَمِتِه اإِالَّ ِباإِْذِنِه«)2(.

ر�بًعا        مكان وقوف �لماأموم في �ل�شالة

يختلف مكان وقوف الماأموم في �صالة الجماعة باختالف عدد الم�صلين وجن�صهم، وذلك 
كما ياأتي:

1- اإذا �صلى مع االإمام اثنان اأو اأكثر فاإنهم يقفون جميًعا خلفه؛ لفعل ر�صول اهلل �صلَّى اهلل عليه 

�سروط الإمام  ثانيًا  

ي�شترط في االإمام �شروط عدة، منها:
1- االإ�صالم، والعقل، والتمييز: فال ت�صح ال�صالة خلف غير الم�صلم، وال المجنون، وال ال�صكران، 

وال ال�صبي غير المميِّز.
ا اإمامة المراأة للن�صاء فجائزة؛ فقد اأذن النبي �صلَّى  2- الذكورة: فال ت�صح اإمامة المراأة للرجال. اأمَّ

اهلل عليه و�صلَّم الأمِّ ورقة اأن توؤمَّ ن�صاء اأهل دارها)1(.
اإمامة  ت�صح  فال  ال�صالة:  �صحة  عليه  تتوقف  ما  مقدار  وحفظ  القراآن،  قراءة  على  القدرة   -3

االأخر�س؛ الأن القراءة ركن ل�صحة ال�صالة.

)1( �صنن اأبي داود، كتاب ال�صالة، باب الرجل يوؤم القوم وهم له كارهون، وهو حديث ح�صن.
)2( �صحيح م�صلم، كتاب االإمامة وموا�صع ال�صالة، باب من اأحق باالإمامة. تكرمته: اأي الفرا�س واالأثاث.
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)1( �صحيح م�صلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وق�صة اأبي الي�صر.
)2( الحديثان اأخرجهما عبد الرزاق  في م�صنفه )3 / 140- 141(، و�صححهما النووي.

)3( �صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء اإذا انتبه بالليل.
)4( �صحيح البخاري، كتاب ال�صالة، باب اإذا كانوا ثالثة كيف يقومون.

و�صّلم، وعمل االأمة بذلك. وقد ورد اأن �صحابيين �صلَّيا مع النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم، فوقف 
اأحدهما عن يمين النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم، واالآخر عن ي�صاره، فاأخذ باأيديهما حتى اأقامهما 
نة اأن تقف المراأة التي توؤمُّ الن�صاء بينهن؛ فقد ورد اأن عائ�صة واأم �صلمة ر�صي اهلل  خلفه)1(. وال�صُّ

تا ن�صاًء، فقامت و�صطهن)2(. عنهما اأمَّ
2- اإذا �صلى مع االإمام رجل واحد وقف الماأموم عن يمين االإمام؛ لما روي عن ابن عبا�س اأنه 
وقف عن ي�صار النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم فاأداره اإلى يمينه)3(. ويندب في هذه الحالة تاأخر 

الماأموم قلياًل عن االإمام خوًفا من التقدم عليه.
الرجل عن يمينه والمراأة خلفه، واإذا �صلى مع االإمام  اأقام  اإذا �صلى مع االإمام رجل وامراأة   -3
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم  َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َر�ُصوَل اهلِل �صَ َن�ِس ْبِن َماِلٍك، اأَنَّ َجدَّ امراأة اأقامها خلفه. َفَعْن اأَ
لَّى اهللُ َعَلْيِه  لِّي َلُكْم« ... َفَقاَم َر�ُصوُل اهلِل �صَ َكَل ِمْنُه، ُثمَّ َقاَل: » ُقوُموا َفالأُ�صَ َنَعْتُه َلُه، َفاأَ ِلَطَعاٍم �صَ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم  لَّى َلَنا َر�ُصوُل اهلِل �صَ َفْفُت َوالَيِتيَم َوَراَءُه، َوالَعُجوُز ِمْن َوَراِئَنا، َف�صَ َو�َصلََّم، َو�صَ

َرَف«)4(. َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ اْن�صَ

لَّى مع االإمام رجالن وامراأة، فاأين يقف كلٌّ منهم؟ اإذا �صَ
ق فهمي أُعمِّ

�شنن �لإمامة خام�ًشا  

كان  بالاًل  فاإن  يقيمها؛  اأن  للموؤذن  ياأذن  فاإنه  الم�صجد  في  بالنا�س  ي�صلي  اأن  االإمام  اأراد  اإذا   -1
ي�صتاأذن النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم لالإقامة. وفي زماننا هذا قامت وزارة االأوقاف وال�صوؤون 
والمقد�صات االإ�صالمية ب�صبط عملية االإقامة عن طريق تحديد مواقيت معينة الإقامة ال�صالة؛ 
لذا، يجب االلتزام بها، وال �صيما اأن ذلك اأمر �صهل ب�صبب انت�صار اللوحات االإلكترونية التي 

ُتبيِّن مواعيد ال�صالة واالإقامة في الم�صاجد.
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اأتدبَّر �صنن االإمامة ال�صابقة، ثم اأُ�صنِّفها اإلى: �صنن قبل البدء بال�صالة، و�صنن في اأثناء ال�صالة، 
و�صنن بعد االنتهاء من ال�صالة.

ر وأُصنِّف أتدبَّ

�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
اأحر�س على متابعة االإمام في �صالة الجماعة.  -1

األتزم ب�شروط االإمامة و�شننها.  -2
 . ........................................  -3

اأن يقوم لل�صالة حين يقال: »حي على الفالح«، اأو حين يقول الموؤذن: »قد قامت ال�صالة«.  -2
اأن ياأمر الماأمومين بت�صوية ال�صفوف، فيلتفت عن يمينه و�صماله قائاًل: »اأقيموا �صفوفكم، اأو   -3
اَلُة، َفاأَْقَبَل َعَلْيَنا َر�ُصوُل اهلِل  وا �صفوفكم«، ونحو ذلك؛ لقول اأن�س بن مالك: اأُِقيَمِت ال�صَّ �صوُّ

وا«)1(. ُفوَفُكْم، َوَتَرا�صُّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم ِبَوْجِهِه، َفَقاَل: »اأَِقيُموا �صُ �صَ
اِريِّ َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُصوَل اهلِل، اَل  اأن يخفف في القراءة واالأذكار. َفَعْن اأَِبي َم�ْصُعوٍد ااْلأَْن�صَ  -4
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم ِفي َمْوِعَظٍة  ُل )ُيِطيُل( ِبَنا ُفاَلٌن. َفَما َراأَْيُت النَِّبِيَّ �صَ ا ُيَطوِّ اَلَة ِممَّ اأََكاُد اأُْدِرُك ال�صَّ
لَّى ِبالنَّا�ِس َفْلُيَخفِّف؛ َفاإِنَّ  ِروَن، َفَمْن �صَ ًبا ِمْن َيْوِمِئٍذ، َفَقاَل: »اأَيَُّها النَّ�ا�ُس اإنَُّكْم ُمَنفِّ اأَ�َصدَّ َغ�صَ
ِعيَف َوَذا اْلَحاَجِة«)2(. ويكره لالإمام االإ�صراع، بحيث يمنع الماأموم من  ِفيِهُم اْلَمِري�َس َوال�صَّ

فعل ما ي�صن له، كالت�صبيح ثالًثا في الركوع وال�صجود، واإتمام ما ي�صن في الت�صهد االأخير.
5- اأن ُيقِبل على النا�س بوجهه يميًنا اأو �صمااًل اإذا فرغ من ال�صالة. فعن �صمرة قال: »كان النبي �صلَّى 
اهلل عليه و�صلَّم اإذا �صلَّى �صالة اأقبل علينا بوجهه«)3(. واأن يدعو باالأدعية واالأذكار الماأثورة عقب 
نة ر�صول اهلل �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم. ال�صلوات.فيح�صن باالإمام اأن يراعي �صنن ال�صالة؛ اقتداء ب�صُّ

)1( �صحيح البخاري، كتاب الجماعة واالإمامة، باب اإقبال االإمام على النا�س عند ت�صوية ال�صفوف.
)2( �صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الغ�صب في الموعظة والتعليم اإذا راأى ما يكره.

)3( �صحيح البخاري، كتاب �صفة ال�صالة، باب ي�صتقبل االإمام النا�س اإذا �صلَّم.
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1- بيِّن المق�صود باالإمامة.
حه. 2- لالإمامة في ال�صالة ف�صل عظيم، و�صِّ

3- ي�شترط ل�شحة االإمامة �شروط عدة في االإمام، اذكر ثالثة منها.
4- بيِّن اأحق النا�س باالإمامة.

ح اأين يقف االإمام في الحالتين االآتيتين: 5- و�صِّ
اأ   - اإذا �صلَّى مع االإمام رجل وامراأة.

ت امراأة مجموعة من الن�صاء.  ب- اإذا اأمَّ
نة واحدة يقوم بها  6-  ي�صن لالإمام القيام ببع�س ال�صنن اقتداًء بالنبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم، اذكر �صُّ

االإمام في الحاالت االآتية: 
اأ   - قبل ال�صالة.        

ب- في اأثناء ال�صالة.         
ج�- بعد ال�صالة. 
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موؤ�س�سة الم�سجد الدعوية
)خطبة الجمعة واأحكامها(

الدرس الثاني والعشرون

فر�س اهلل تعالى في يوم الجمعة �صالة عظيمة القدر، هي �صالة الجمعة، يجتمع لها الم�صلمون، 
ويتركون اأعمالهم؛ لي�صتمعوا فيها اإلى الخطبة، ويوؤدوا ال�صالة في وقتها، قال اهلل تعالى: 

 {  }
)�صورة الجمعة، االآية 9(. وخطبة الجمعة من ركائز موؤ�ص�صة الم�صجد الدعوية، اإ�صافة اإلى االإمام، ُكنَّا 

قد تحدثنا في الدر�س ال�صابق عن االإمامة وف�صلها، و�صنتحدث في هذا الدر�س عن خطبة الجمعة، 
واأحكامها، وكيفية اإعدادها.

�أهمية خطبة �لجمعة   �أوًل  

ُتَعدُّ �صالة الجمعة وخطبتها �صعيرة عظيمة من �صعائر االإ�صالم. ومثلما هو معلوم فاإن �صالة 
الجمعة تقوم مقام �صالة الظهر؛ اإذ يجتمع الم�صلون فيها كل اأ�صبوع، ي�صتمعون اإلى الخطباء الذين 
المعا�صي  ارتكاب  ومن  باالأمة،  المحدقة  المخاطر  من  ويحذرونهم  دينهم،  اأحكام  يعلمونهم 
بل  فيه خير الأمتهم وبالدهم،  الدنيا واالآخرة، وما  في  فيه خيرهم  ما  اإلى  واالآثام، ويوجهونهم 

وللنا�س اأجمعين؛ فتكون بذلك خطبة الجمعة �صمام اأمان لبناء مجتمع موؤمن اآمن مطمئن.
الكلمة،  ف  وظَّ الذي  باالإ�صالم،  النا�س  توعية  مظاهر  من  مظهًرا  ا  اأي�صً الجمعة  خطبة  ُتَعدُّ 
النا�س واإر�صادهم، الإعداد االإن�صان  لتوعية  ال�صحيح، فجعلها و�صيلة ناجعة  اإطارها  وو�صعها في 

االإيجابي ال�صالح.

في الحكمة من تكرار �صالة الجمعة وخطبتها اأ�صبوعيًّا.
ر أفكِّ
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حكم خطبة �لجمعة، ووقتها   ثانيًا  

خطبة الجمعة �شرط ل�شحة �شالة الجمعة؛ فقد واظب النبي �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم والم�شلمون 
من بعده عليها.

الخطبة؛   وت�صبقها  ال�صم�س،  زوال  بعد  اأي  الظهر؛  �صالة  وقت  هو  الجمعة  �صالة  ووقت 
لَّى اهللُ َعَلْيِه  ُع َمَع َر�ُصوِل اهلِل �صَ لحديث �صلمة بن االأكوع عن اأبيه ر�صي اهلل عنهما قال: »ُكنَّا ُنَجمِّ
ْم�ُس، ُثمَّ َنْرِجُع َنَتَتبَُّع اْلَفْيَء«)1(. و�صالة الجمعة تقوم مقام �صالة الظهر؛ فمن  َو�َصلََّم، اإَِذا َزاَلِت ال�صَّ

�صالها ال ي�صلي الظهر.
�أركان خطبة �لجمعة   ثالثًا  

خطبة الجمعة ت�صتمل على خطبتين يف�صل بينهما جل�صة ق�صيرة، ولها اأركان ال ت�صح اإالَّ بها، 
هي: 

1- الحمد والثناء على اهلل عز وجل في الخطبتين: اإذ يكون الحمد بلفظ )الحمد هلل(، فعن جابر 
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َيْوَم اْلُجُمَعِة َيْحَمُد  ابن عبد اهلل ر�صي اهلل عنه اأنه قال: »َكاَنْت ُخْطَبُة النَِّبِيّ �صَ

ْوُتُه...«)2(. اهلل، َوُيْثِني َعَلْيِه، ُثمَّ َيُقوُل َعَلى اإِْثِر َذِلَك، َوَقْد َعاَل �صَ
2- ال�شالة على ر�شول اهلل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: ي�شترط فيها ما ي�شترط في الحمد من التكرار 
في الخطبتين، وا�شتراط لفظ ال�شالة اأو م�شتقاته؛ فقد واظب النبي �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم على 

ال�صالة على نف�صه في الخطبة.
3- الو�شية بتقوى اهلل عز وجل: ي�شترط تكرارها في الخطبتين، وال يتعين لفظ الو�شية بالتقوى، 

واإنما يجزئ الحث على طاعة اهلل تعالى والمنع من المعا�صي. 
4- قراءة اآية مفهمة من القراآن: ُيمثِّل ذلك ركًنا في اإحدى الخطبتين. فعن جابر بن �صمرة ر�صي 
ُر  َوُيَذكِّ اْلُقْراآَن،  َيْقَراأُ  َبْيَنُهَما  َيْجِل�ُس  ُخْطَبَتاِن  َو�َصلََّم  َعَلْيِه  لَّىاهللُ  ِللنَِّبيِّ �صَ اهلل عنه قال: »َكاَنْت 

النَّا�َس« )3(.

)1( �صحيح م�صلم، كتاب الجمعة، باب �صالة الجمعة حين تزول ال�صم�س.
)2( �صحيح م�صلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف ال�صالة والخطبة.

)3( �صحيح م�صلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل ال�صالة وما فيهما من الجل�صة.
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�سروط خطبة الجمعة ر�بًعا  

ي�شترط في خطبة الجمعة �شروط عدة، ال ت�شح الخطبة من دونها، وهذه اأبرزها: 
1- اأن تكون قبل ال�صالة: فال ت�صح بعدها؛ اإذ تواتر ذلك عن النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم واأ�صحابه 

ر�صي اهلل عنهم، فكانوا يقدمون الخطبة على ال�صالة يوم الجمعة.
2- اأن تقع في وقت الجمعة: اأي اأن تكون الخطبة بعد الزوال اإلى دخول وقت الع�صر.

3- اأن تكون الخطبة جهًرا وب�صوت م�صموع: اإذ المق�صود من الخطبة الموعظة والتذكير، فال 
ُبدَّ من الجهر ِبها كي يتحقق هذا المق�صود. 

4- المواالة بين الخطبة وال�صالة.
5- قيام الخطيب ووقوفه في الخطبة: فقد تواترت الرواية باأن النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم كان 
يخطب قائًما. فاإن لم يقدر عليه ا�صتحب له اأن ي�صتخلف غيره، فاإن خطب قاعًدا اأو م�صطجًعا 

للعجز جاز بال خالف كال�صالة.
6- الجلو�س بين الخطبتين: ا�صتدالاًل بما ثبت من فعل النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم اأنه كان يجل�س 

بين الخطبتين.

خام�ًشا   �شنن خطبة �لجمعة

لخطبة الجمعة �صنن ي�صتحب العمل بها، وال ُتوؤثِّر في �صحة الخطبة، منها:
اأن يكون المنبر على يمين المحراب  نة، وي�صتحب  اتباًعا لل�صُّ اأن تكون الخطبة على منبر؛   -1

بالن�صبة اإلى الم�صلي.
نة. 2- الجلو�س على المنبر قبل ال�صروع في الخطبة؛ عماًل بال�صُّ

لو كنت خطيب الجمعة، فما الدعاء الذي �صاأدعو به؟
أُعّمق فهمي

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َي�ْصَتْغِفُر  5- الدعاء للم�صلمين في الخطبة الثانية. فعن �صمرة قال: »َكاَن النَِّبيُّ �صَ
ِمَناِت َوِلْلُم�ْصِلِميَن َوِلْلُم�ْصِلَماِت ُكلَّ َيْوِم ُجُمَعٍة«)1(. ِلْلُموؤِْمِنيَن َواْلُموؤْ

)1( المعجم الكبير للطبراني، باب ال�صين، �صليمان بن �صمرة عن اأبيه. 



138

)1( �صحيح م�صلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف ال�صالة والخطبة.

مكروهات خطبة �لجمعة   �شاد�ًشا       

يكره في خطبة الجمعة اأمور عدة، يجب على الخطيب اجتنابها، مثل: 
1- ترك �صيء من �صنن الخطبة التي ذكرناها �صابًقا.

2- التطويل في الخطبة من غير التزام بزمن، واالإيجاز المخل بالخطبة.
3- ا�صتغالل خطبة الجمعة لماآرب �صيا�صية اأو حزبية.

4- التحدث في االأمور والق�صايا التي تف�صي اإلى الفتن بين النا�س، وتثير الخالف بينهم.

ومجموعتي اأثًرا �صلبيًّا واحًدا لتطويل الخطبة في ف�صل ال�صتاء، اأو ف�صل ال�صيف. 
أستنتج

�لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
1-  اأحر�س على �صالة الجمعة و�صماع الخطبة.

2-  األتزم بال�صوابط ال�صرعية لخطبة الجمعة.
. .......................................  -3

3- ا�صتقبال الخطيب القوم بوجهه، وي�صتحب للقوم االإقبال بوجههم عليه.
4- االأذان بين يدي الخطيب اإذا جل�س على المنبر.

5- عدم االإطالة، فتكون الخطبة الثانية اأق�صر من االأولى؛ لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »اإِنِّ ُطوَل 
ُروا اْلُخْطَبَة ...«)1(. اَلَة، َواْق�صُ َر ُخْطَبِتِه، َمِئنٌَّة ِمْن ِفْقِهِه، َفاأَِطيُلوا ال�صَّ ُجِل، َوِق�صَ اَلِة الرَّ �صَ

6- لب�س الخطيب اأف�صل ما لديه من ثياب، والتطيب.
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ح ذلك. 1- لخطبة الجمعة اأثر كبير في توعية النا�س وتعليمهم اأمور دينهم،  و�صِّ
2- بيِّن وقت خطبة الجمعة.

3- اذكر خم�صة اأركان لخطبة الجمعة.
4- علِّل: ي�شترط ما ياأتي ل�شحة خطبة الجمعة: اأن تكون جهًرا، وب�شوت م�شموع.

5- ما الفرق بين �شروط خطبة الجمعة و�شننها؟
6- �شنِّف في الجدول االآتي االأعمال الخا�شة بخطبة الجمعة اإلى: ركن، و�شرط، و�ُشنَّة، ومكروه: 

مكروه�ُشنَّة�سرطركن�لأعمال�لرقم
 üتق�صير الخطبتين.1 
اأن تكون الخطبة على منبر.2
المواالة بين اأركان الخطبة.3 
قراءة اآية مفهمة من القراآن.4 
قيام الخطيب ووقوفه في اأثناء الخطبة.5 
الحمد والثناء على اهلل عز وجل.6 
االأذان بين يدي الخطيب.7 
الجلو�س على المنبر قبل ال�صروع في الخطبة.8 
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الإعداد لخطبة الجمعة

الدرس الثالث والعشرون

اأعدَّ  فاإذا  ر�صالته.  اأداء  في  الخطيب  نجاح  اأ�صا�س  الأنه  مهم  اأمر  هو  الجمعة  لخطبة  االإعداد 
الخطبة جيًدا زاد من تقبل الم�صتمعين له ولما يلقيه، واأثَّر اإيجاًبا في اأدائه وتاأثيره في النا�س.

ي�صتمل التح�صير الجيد لمو�صوع الخطبة على الخطوات المو�صحة في المخطط االآتي:

خطوات الإعداد
لخطبة  الجمعة

حاجاتثقافة الم�ستمعين
الم�ستمعين

ثقافة الخطيب

المكان

الجمع والنتقاء

اختيار
المو�سوع

المقدمة

الخاتمة

المو�سوع

الظروف 
المحيطة

الزمان

تحديد �لمو�شوع    �أوًل  

ينبغي لخطيب الجمعة اأن يختار مو�صوًعا واحًدا منا�صًبا لخطبته، بحيث يخرج منه الم�صتمعون 
بالفائدة، خالًفا للخطيب الذي ي�صتت انتباه الم�صتمعين بتناوله اأكثر من مو�صوع، فال ي�صتفيدون 

�صيًئا من الخطبة. لذا، توجد معايير و�صوابط عدة الختيار المو�صوع، منها:

�سياغة المو�سوعتحديد المو�سوع
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ثقافة �لخطيب: فكلما كان الخطيب على اطالع وا�صع في �صتى ميادين المعرفة كانت خطبته   -3
ويزداد  فهمه،  ُيح�صن  وال  يدركه،  ال  مو�صوًعا  يطرح  اأن  بالخطيب  َيح�صن  ال  اإذ  �صائقة؛ 
علم.  بغير  فيها  ث  وتحدَّ ال�صرعية،  المو�صوعات  من  المطروح  المو�صوع  كان  اإذا  �صوًءا 
ي�صعف  ما  م�صبق؛  تح�صير  دون  من  ارتجااًل  خطبته  يرتجل  اأن  الخطيب  على  يعاب  ومما 
الخطبة، ويوقعه في التخبط المذموم؛ اإذ يجب اأن يكون الخطيب على علم ودراية بالواقع 

والتحديات التي تواجه النا�س في هذا الع�صر.
4- �لم��كان و�لزم��ان: ينبغ��ي للخطي��ب اأن يراع��ي اأح��وال البل��د والبيئ��ة، ف��ال يتن��اول -مثاًل- 
مو�ص��وع المنك��رات الت��ي تح�ص��ل عل��ى �صواط��ئ البح��ار ف��ي دول��ة تق��ع ف��ي قل��ب 
ال�صح��راء، اأو يتكل��م ع��ن اأح��كام زكاة ال��زروع والثمار في بل��د لي�س في��ه زرع وال ثمر.

ا اأن يراعي االأحداث والمنا�صبات ال�صرعية، مثل �صهر رم�صان، والحج، فال يتكلم  وينبغي له اأي�صً
عن ال�صيام والنا�س في اأول ال�صنة الهجرية، اأو يختار مو�صوًعا عن الحج والنا�س في رم�صان.
5- �لظروف �لمحيطة و�لأحو�ل �لم�شتجدة: قد يتطلب االأمر الحديث عن بع�س الوقائع المبا�صرة التي 

يعي�صها المجتمع، مثل النوازل التي تحل بالم�صلمين )عدو، مر�س، جدب، وغير ذلك(.

اأثًرا واحًدا لعدم اقت�صار الخطيب على مو�صوع واحد في الخطبة.
أستنتج

�لم�شتوى �لثقافي للم�شتمعين: فمن حكمة الخطيب اأن يخاطب النا�س على قدر عقولهم. فعن   -1
َب، اهللُ َوَر�ُصوُلُه«)1(. ُثوا النَّا�َس ِبَما َيْعِرُفوَن اأَُتِحبُّوَن اأَْن ُيَكذَّ علي ر�صي اهلل عنه اأنه قال: »َحدِّ

م  حاج��ات �لم�ش��تمعين: ينبغ��ي للخطيب اأن يع��رف حاج��ات الم�صلين واهتماماته��م، فُيقدِّ  -2
االأه��م فالمهم؛ �صواء في االأم��ور العقدية، اأو ال�صرعية، اأو محارب��ة المنكرات، وغير ذلك.

اأُبيِّن راأيي في الخطيب الذي يختار المو�صوعات التي تهمه فح�صب، ويهمل المو�صوعات 
التي تهم الم�صتمعين.

ر وأُبيِّن أَُفكِّ

 )1( �صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خ�س بالعلم قوًما دون قوم، كراهية اأن ال يفهموا.
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�لجمع و�لنتقاء و�لإلمام   ثانيًا  

من العيوب التي يقع فيها بع�س الخطباء اأنهم ينقلون المعلومات ويجمعونها للنقل فقط بعيًدا 
عن النظر واالنتقاء من دون تمحي�س. والحقيقة اأن الجمع واختيار المو�صوع يقومان على اأمرين، 

هما: الوفرة، وح�صن االنتقاء.
عن  الخطيب  يجمع  بحيث  المعلومات،  جمع  في  وال�صمولية  العمق  بها  فنعني  الوفرة  ا  اأمَّ  
المو�صوع اأكثر من القدر الذي يريد اإلقاءه  ع�صر مرات؛ وذلك للتحقق من �صحة المعلومات، 
اإلمامه  ب�صبب  االإلقاء  في  ُموؤثِّرة  قوة  الخطيب  فيكت�صب  والعبارات،  المعلومات  اأف�صل  وانتقاء 
اأن�صب المعلومات، و�صياغتها  ا ح�صن االنتقاء فنعني به اختيار  الوافر، وقناعته بالمو�صوع. واأمَّ

باأرقى العبارات، ثم دمجها في وحدة مو�صوعية متجان�صة. 

�شياغة �لمو�شوع   ثالثًا  

 تقوم مو�صوعات الخطبة على ثالثة اأجزاء، هي: المقدمة، والمو�صوع، والخاتمة. وفي ما  
ياأتي تو�صيح لكيفية �صياغة هذه االأجزاء:

1-  �ملقدمة 
بمق�صود  ال�صامع  اإلى  توحي  بعبارات  لخطبته  الخطيب  تقديم  النفو�س  ويهيئ  االنتباه  ي�صد  مما 
الحديث. فلو تاأملنا افتتاحيات ال�صور في القراآن الكريم الأدركنا ما تثيره في النف�س من االإجالل 
عليه؛  والثناء  اهلل  بحمد  خطبته  الخطيب  ي�صتهل  اأن  يجب  لذا  المتابعة؛  في  والرغبة  والت�صويق 

وال�صالة وال�صالم على النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم، ثم ي�صرع في االفتتاحية اأو المقدمة.
وهذه بع�س المقترحات المتعلقة بالمقدمات التي قد ي�صتفتح بها الخطيب مو�صوعه:

�أ   -  ق�شة مثرية: فالنفو�س حتب اال�صتماع اإلى الق�ص�س، ومتابعة اأحداثها اأكرث من الكالم النظري 
املجرد.

امل�صتمعن  انتباه  يثري  �صوؤال  بطرح  خطبته  يبداأ  اأن  للخطيب  ميكن  �لأذهان:  يحرك  ب- �شوؤ�ل 
نة النبوية حافلة باالأمثلة على هذه االفتتاحيات،  وتفكريهم، ويجعلهم يتفاعلون معه؛ وال�صُّ
مثل قوله �صّلىاهلل  عليه و�صّلم: »اأََتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟ َقاُلوا: اهللُ َوَر�ُصوُلُه اأَْعَلُم. َقاَل: ِذْكُرَك 
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 )1( �صحيح ابن حبان، كتاب الحظر واالإباحة، باب الغيبة، وهو حديث �صحيح.
)2( م�صند اأحمد، م�صند المكثرين من ال�صحابة، م�صند اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه. وهو حديث �صحيح االإ�صناد.

)3( م�شند اأحمد، م�شند المكثرين من ال�شحابة، م�شند اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه. و اإ�شناده �شحيح على �شرط ال�شيخين.
)4( �صحيح البخاري، كتاب اأحاديث االأنبياء، باب حديث الغار.

اأََخاَك ِبَما َيْكَرُه...«)1(، و»اأََتْدُروَن َمن اْلُمْفِل�ُس؟ َقاُلوا: اْلُمْفِل�ُس ِفيَنا َمْن ال ِدْرَهَم َلُه َوال 
َمَتاَع...« )2(.

طوياًل،ولكن  املجردة  العبارات  يتتبع  اأن  العادي  امل�صتمع  على  ي�صعب  الأمثال:  �رشب  جـ- 
باالفتتاحيات،  زاخرة  النبوية  نة  وال�صُّ االأمثلة.  اإلى  اال�صتماع  عليه  ال�صهل  من 
ِمْنُه  ُل  َيْغَت�صِ اأََحِدُكْم  ِبَباِب  َنْهًرا  اأَنَّ  َلْو  »اأََراأَْيُتْم  و�صلَّم:  عليه  اهلل  �صلَّى  قوله  مثل 
ِمْن  َيْبَقى  اَل  َقاُلوا:  َدَرِنِه؟«   ِمْن  َيْبَقى  َهْل  َتُقوُلوَن؟  َما  اٍت،  َمرَّ َخْم�َس  َيْوٍم  ُكلَّ 
.)3( اْلَخَطاَيا«  ِبَها   اهللُ  مَيُْحو  اْلَخْم�ِس،  َلَواِت  ال�صَّ َمَثُل  »َذاَك  َقاَل:  �َصْيٌء،  َدَرِنِه 
د -  ربط �ملو�شوع مب�شالح �مل�شتمعني وو�قعهم: فاإذا الم�س اخلطيب حاجات النا�س وواقعهم فاإنه 
اهللُ  َي  َر�صِ َة  َعاِئ�صَ َفَعْن  ي�صمعون.  ما  تطبيق  على  وحْملهم  اهتمامهم،  ك�صب  يف  ينجح 
ُهْم �َصاأُْن املَْراأَِة املَْخُزوِميِِّة الَِّتي �َسََقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ُيَكلُِّم ِفيَها َر�ُصوَل  َعْنَها، اأَنَّ ُقَرْي�ًصا اأََهمَّ
اهلِل  َزْيٍد، ِحبُّ َر�ُصوِل  ْبُن  اأُ�َصاَمُة  اإِالَّ  َعَلْيِه  ُئ  َيْجَتِ َوَمْن  َفَقاُلوا:  َو�َصلََّم؟  َعَلْيِه  لَّى اهللُ  اهلِل �صَ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم: »اأََت�ْصَفُع يِف َحدٍّ  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َفَكلََّمُه اأُ�َصاَمُة، َفَقاَل َر�ُصوُل اهلِل �صَ �صَ
اإَِذا �َسََق  اأَنَُّهْم َكاُنوا  اأَْهَلَك الِِّذيَن َقْبَلُكْم،  اإِنََّما  ِمْن ُحُدوِد اهلِل، ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب، ُثمَّ َقاَل: 
، َواْيُ اهلِل َلْو اأَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت  ِعيُف اأََقاُموا َعَلْيِه احَلدَّ يُف َتَرُكوُه، َواإَِذا �َسََق ِفيِهُم ال�صَّ ِ ِفيِهُم ال�سَّ

ٍد �َسََقْت َلَقَطْعُت َيَدَها« )4(. مَّ ُمَ
ا جمماًل لعنا�س  باأن يقدم اخلطيب مل�صتمعيه عر�صً �لتف�شيل(:  ه�- موجز �ملو�شوع )�لإجمال قبل   
املو�صوع، ثم ي�سع يف التفا�صيل. فهذه املقدمة تكون مفتاًحا الأذهان امل�صتمعن، ومعيًنا 

لهم على فهم املو�صوع ومتابعة اأجزائه.
2- مهار�ت �شياغة �خلطبة 

 توجد مهارات ينبغي للخطيب مراعاتها، منها:
�أ       -     �لإي�شاح و�ل�شتدلل: االإي�صاح هو اإي�صال املعلومات واالأفكار اإلى امل�صتمع باأ�صاليب الكالم 
ا اال�صتدالل فهو اال�صت�صهاد  والعر�س املختلفة، مثل: اال�صتفهام، والتعجب، ونحوهما. اأمَّ
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بع�س  من  اأم  ال�صلف،  اأقوال  من  اأم  نة،  وال�صُّ الكتاب  من  اأكانت  �صواء  باالأدلة واحلجج؛ 
الوقائع واالأحداث من باب القيا�س واالعتبار.

ب - مر�عاة �لهدف من �ملو�شوع: يتعنَّ على اخلطيب اأن يحدد هدفه من املو�صوع، وي�صعى اإلى  
حتقيقه، اإ�صافًة اإلى جتنُّب اخلالفات املذمومة؛ فاإنها توقع النا�س يف احلرج.

ا الكلمات فيجب اأن يختار اخلطيب منها العربية الوا�صحة  ج� - ح�شن �ختيار �لكلمات و�جلمل: اأمَّ
ا اجلمل فاالأف�صل اأن تكون ق�صرية، كثرية  �صهلة النطق التي ال يتعرث الل�صان يف اإبرازها، واأمَّ
االإن�صاء والو�صف، اإ�صافًة اإلى انتقاء الكلمات والعبارات التي ال تخد�س حياء امل�صتمعن، 

وال �صيما اإذا كان يف امل�صجد ن�صاء.
بطريقتن  اخلطيب  يعر�صها  اأن  امل�صتمعن  ميكن  انتباه  التي جتذب  احلقائق  �حلقائق:  د - ذكر 

ُموؤثِّرتن، هما:
اأثًرا في  الواحد قد ُيحِدث  اللغات، والرقم  اأقوى  االأرقام هي من  لغة  االأرقام:  طريقة   -1
النفو�س ال ُتحِدثه اآالف الكلمات. فاأي معنى لَمن يتحدث عن الزنا والفواح�س، وال 
يتحدث عن االإيدز واإح�صائياته المخيفة، اأو َمن يتحدث عن م�صكلة الطالق، وال يلتفت 

اإلى اأثر االإعالم والم�صل�صالت الفا�صدة في الحياة الزوجية باالأرقام واالإح�صائيات. 
اأكثر من المعلومات المجردة. ويظهر دور  2- طريقة الو�صف: فالو�صف ي�صدُّ االنتباه 
الخطيب الناجح في براعة الو�صف، وح�صن ت�صوير الم�صهد للم�صتمعين؛ ما يحرك 

عواطفهم، ويثير م�صاعرهم تجاه المو�صوع.

اال�صتفتاح في الحاالت االآتية اإلى: ا�صتفتاح بطريقة االأرقام، وا�صتفتاح بطريقة الو�صف:
- » يبلغ طول ال�صجائر التي يدخنها المدخن العادي )الذي يدخن ع�صرين �صيجارة يوميًّا في ع�صر 
�صنوات( خم�صة كيلو مترات واأربعين متًرا. وكل هذه االأمتار ت�صب في بدنه �صموًما قاتلة«.

- »راأينا جميًعا االأوراق التي تحوي ا�صم اهلل تعالى عند اأبواب الم�صجد بعد ال�صالة ملقاة على االأر�س، 
فاأين تعظيم �صعائر اهلل؟ اأين تقوى اهلل؟ لماذا يلقي اأطفالنا كتبهم ودفاترهم على االأر�س؟«.

- »اأظهرت نتائج بحث اأُجري في  اإحدى المدار�س االأ�صا�صية، ون�صرته الجريدة الر�صمية اأن 
ون ال�صالة«. ما ن�صبته 60% من الطالب ال يوؤدُّ

- » يفتر�س اآالف الب�صر االأر�س، ويلتحفون ال�صماء، ... اأج�صادهم عارية، وبطونهم خاوية«.

أصّنف
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3- �خلامتة 
 بعد اأن ينتهي الخطيب من مو�صوع الخطبة ، ال ُبدَّ اأن ُينهي المو�صوع بخاتمة منا�صبة. 
والخاتمة ال تقل اأهمية عن االفتتاحية؛ الأن ما يقوله الخطيب في النهاية هو الذي يبقى عالًقا في 
اأذهان المخاطبين، فكيف يختم الخطيب المو�صوع؟ ما الفكرة التي �صينهي بها مو�صوعه؟  

في ما ياأتي مقترحات  للخاتمة:
�أ     - �آية كرمية، �أو حديث نبوي: ميكن للخطيب اأن يختم كالمه باآية كرمية يف التغيب والتهيب، اأو  

التدليل واالإثبات، وقد تكون حديًثا نبويًّا منا�صًبا للمقام.
ب -  تلخي�س �لأفكار: االأفكار اجلديدة قد ال تكون وا�صحة متاًما للم�صتمع؛ لذا، ميكن للخطيب  

اأن يتدارك هذا االأمر باأن يختم مو�صوعه بعبارات خمت�سة الأفكار املو�صوع.
باأبيات  مو�صوعه  يختم  اأن  للخطيب  ميكن  لذا  للنفو�س؛  مبب  ال�صعر  �شعرية:  - مقتطفات  ج� 

�صعرية منا�صبة للمو�صوع.

راأيي فيَمن يختم خطبة الجمعة بقوله: » هذا ما لدي عن هذا المو�صوع«.
أُبيِّن

          �لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:

ر جيًدا لخطبة الجمعة. 1-  اأُح�صِّ
2-  اأختار مو�صوعات خطبة الجمعة بعناية.

. ...................................... -3
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1- بيِّن اأهمية االإعداد لخطبة الجمعة.
2- يمر التح�صير الجيد لمو�صوع خطبة الجمعة بثالث خطوات، اذكرها.

الم�صتمعين  ثقافة  من  كالًّ  يراعي  اأن  الجمعة  خطبة  مو�صوع  اختيار  عند  للخطيب  ينبغي   -3
ح ذلك. وحاجاتهم، و�صِّ

4- هاِت مثااًل على �صرد الحقائق بطريقة االأرقام، و مثااًل اآخر على �صردها بطريقة الو�صف.
د ثالثة اأمور يتعين على الخطيب مراعاتها عند �صياغة خطبة الجمعة. 5- عدِّ

6- اذكر ثالثة اأمور يح�صن بخطيب الجمعة اأن يختم بها خطبته.
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مهارات الإلقاء الخطابي

الدرس الرابع والعشرون

اأ�صلوب الخطيب وبراعته في  تقوم الخطبة الناجحة على ُح�ْصن اختيار المو�صوع، وُح�ْصن 
فنا في الدر�س ال�صابق كيفية االإعداد لمو�صوع  اإي�صال ما يريد من اأفكار اإلى الم�صتمعين. وقد تعرَّ
ف في هذا الدر�س اأهم المهارات الخا�صة باالإلقاء الجيد التي يتعيَّن على الخطيب  الخطبة، و �صنتعَرّ

تمثُّلها وتطويرها.
1- طريقة �لوقوف

يتعيَّن على الخطيب اأن ي�صعد اإلى المنبر بهدوء، ويقف بثبات على كلتا قدميه اأمام الم�صتمعين، 
االإلقاء،  اأثناء  في  الخطيب  يريح  الوقوف  نف�صه. وهذا  من  واثًقا  القامة،  معتدل  راأ�صه،  رافًعا 

وي�صاعده على التنف�س الجيد الذي ُيوؤثِّر في نبرة �صوته، ويعطي الم�صتمعين انطباًعا اإيجابيًّا.

اأُبيِّن راأيي في الخطيب الذي يتمايل ج�صمه يميًنا و�صمااًل  في اأثناء الخطبة، ثم اأ�صتنتج اأثًرا 
�صلبيًّا لذلك.

ن و أستنتج أُبيِّ

2- مظهر �خلطيب
ا الخطيب فتزداد ثقته بنف�صه،  لُح�ْصن الهيئة تاأثير اإيجابي في كلٍّ من الخطيب، والم�صتمعين. اأمَّ
ا الم�صتمعون فيقبلون عليه، ويرتاحون ل�صخ�صه؛ ما يجعل كالمه ُموؤثًِّرا في نفو�صهم. واإذا  واأمَّ

كان النا�س ماأمورين باأخذ الزينة عند كل م�صجد، فخطيب الجمعة اأَْولى باالأخذ بها.
3- ُح�ْشن �لبتد�ء

ا�صتعجال، وب�صورة  فيتحدث من دون  بتاأنٍّ وهدوء،  يبداأ خطبته  اأن  الجمعة  ينبغي لخطيب 
الم�صتمعين  تعطي  الجيدة  والبداية  متكلف.  غير  ب�صيط  وباأ�صلوب  مبا�صرة من غير حواجز، 

انطباًعا باأن الخطيب متمكن من خطبته، فيثقون به، وينتبهون اإليه.
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4- �لتفاعل و�حلما�س
يجب اأن يتفاعل الخطيب بحما�س مع خطبته، واأن يكون مقتنًعا بما يقول، ويظهر ذلك في 
اأ�صاليب خطابه. وهذا التفاعل والحما�س  تغير نبرة �صوته ح�صب ما يقت�صي الحال، وتنوع 
ال�صامع،  عن  الملل  ويطرد  تميًزا،  الكالم  ويمنح  بالمو�صوع،  الم�صتمعين  اقتناع  من  يزيد 

وين�صي الخطيب الخوف واالرتباك.
5- �لتو��شل �لفاعل

ومن  انتباههم،  ل�صد  الخطبة  اأثناء  في  الم�صتمعين  مع  بفاعلية  التوا�صل  اإلى  الخطيب  ي�صعى 
و�صائل تحقيق ذلك ما ياأتي:

  �أ - ��شتخد�م �لعبار�ت �لتي ت�شرك �لم�شتمعين في �لخطاب، كاأنَّ الخطيب يحادث واحًدا منهم، 
مثل قوله: »لعلكم تت�صاءلون عن اأهمية هذا المو�صوع«، »وقد تتعجبون اإذا قلت لكم«، 
ل معي هذا الكالم«؛ فقد جاء في اآخر خطبته �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم  »اأراأيت اأخي«، »تاأمَّ

في حجة الوداع اأنه قال: »اأَاَل َهْل َبلَّْغُت؟ َقاُلوا: َنَعْم. َقاَل: اللَُّهمَّ ا�ْصَهْد«)1(.
نظره  ويوزع  الم�صتمعين،  اإلى وجوه  ينظر  اأن  الخطيب  يتعين على   : �لب�شري  �لتو��شل  ب - 
َعَلْيِه  لَّى اهللُ  لَّى ِبَنا َر�ُصوُل اهلِل �صَ بينهم. فعن العربا�س بن �صارية ر�صي اهلل عنه قال: »�صَ

ْبِح ُثمَّ اأَْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة«)2(. اَلَة ال�صُّ َو�َصلََّم �صَ
نظره  يكون  اأو  ال�صماء،  اإلى  يرفعه  اأو  االأر�س،  في  نظره  يجعل  اأن  بالخطيب  يليق  فال 
في الورقة التي كتب فيها الخطبة، اأو يغم�س عينيه؛ فاإن ذلك كله ُيعدُّ حاجًزا بينه وبين 

الم�صتمعين.
6- ��شتخد�م لغة �جل�شد

يق�صد بلغة الج�صد )البدن( الحركات واالإ�صارات واالإيماءات التي يوؤديها الخطيب في اأثناء 
المهم في  اأثرها  اللغة   الوجه. ولهذه  تعابير  اأو  العينين،  اأو  الراأ�س،  اأو  اليدين،  �صواء  كالمه؛ 
االإلقاء؛ فهي اأداة فاعلة الإي�صال االأفكار وتحريك الم�صاعر، وقد ا�صتخدم النبي �صلَّى اهلل عليه 

)1( �صنن ابن ماجه، اأبواب الفتن، باب حرمة دم الموؤمن وماله. وهو حديث �صحيح.
)2( �صنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب في االإيمان وف�صائل ال�صحابة والعلم، باب اتباع �صنة الخلفاء الرا�صدين المهديين. وهو 

حديث �صحيح.
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و�صلَّم االإيماءات الج�صدية ولغة البدن في كثير من اأحاديثه، مثل قوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: 
اِبِعِه« )1(. و ال ينبغي للخطيب اأن  ا. َو�َصبََّك َبْيَن اأَ�صَ ُه َبْع�صً دُّ َبْع�صُ ِمِن َكاْلُبْنَياِن َي�صُ »اْلُموؤِْمُن ِلْلُموؤْ
يقوم بحركات ع�صوائية غير الئقة، مثل: العبث باللحية، اأو الخاتم، اأو ال�صاعة، اأو النظارات، 
ق  وُيعوِّ الخطيب وتوتره،  ب�صعف  يوحي  ما  اليدين من غير �صرورة؛  ت�صبيك  اأو  الثوب،  اأو 

توظيف اليدين في االإ�صارات واالإيماءات.
7- جودة �لنطق

. فعن اأم  يتعيَّن على الخطيب اأن يتحدث بهدوء وو�صوح من دون اإ�صراع ُمخلٍّ اأو بطٍء مملٍّ
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َي�ْصُرُد �َصْرَدُكْم  الموؤمنين عائ�صة ر�صي اهلل عنها قالت: »َما َكاَن َر�ُصوُل اهلِل �صَ
ٌل، َيْحَفُظُه َمْن َجَل�َس اإَِلْيِه«)2(. ويجب على الخطيب  َهَذا، َوَلِكنَُّه َكاَن َيَتَكلَُّم ِبَكاَلٍم ُيَبيُِّنُه، َف�صْ
اأن ُيخِرج كل حرف من مخرجه ال�صحيح ب�صورة وا�صحة، �صل�صة من دون تكلف. ومما 
يزيد جودة النطق اأن تكون كلمات الخطبة م�صبوطة وفق قواعد اللغة العربية، واأن يتجنب 
الخطيب تكرار بع�س الحروف اأو الكلمات، مثل: »في الحقيقة«، »يعني«، »في الواقع«، 

»اآاآاآ«، »اأم م م«.
8- �لتنويع يف نربة �ل�شوت

الخطيب الناجح ينوع في  نبرة �صوته في اأثناء االإلقاء بما ينا�صب اأ�صلوب الجملة؛ فالجملة 
الخبرية تختلف نبرتها عن الجملة اال�صتفهامية، اأو الجملة التعجبية. ويتعيَّن على الخطيب 
ن ا�صتخدام الكلمات التي تت�صمن مح�صنات لفظية )مثل: الت�صديد، والغنة، والمد(  اأن ُيْح�صِ
بحيث يلفت انتباه الم�صتمعين اإليه. فاإذا تحدث بطريقة رتيبة، وعلى وتيرة واحدة، فاإن ذلك 
يفقد الم�صتمعين التركيز، وي�صعرهم بالملل، ولهذا كان النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم يغير من 
لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم  َي اهللُ َعْنهما، َقاَل: »َكاَن َر�ُصوُل اهلل �صَ نبرة �صوته. َفَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل ر�صِ
بََّحُكْم  �صَ َيُقوُل  َجْي�ٍس  ُمْنِذُر  َكاأَنَُّه  َحتَّى  ُبُه  َغ�صَ َوا�ْصَتدَّ  ْوُتُه  �صَ َوَعاَل  َعْيَناُه  ْت  اْحَمرَّ َخَطَب  اإَِذا 

اُكْم...«)3(. َوَم�صَّ
)1( �صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب ن�صر المظلوم.

)2( جامع الترمذي، اأبواب المناقب، باب في كالم النبي �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم. وهو حديث ح�صن.
)3( �صحيح م�صلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف ال�صالة والخطبة.
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9-�لهتمام مبو��شع �لتوقف يف �أثناء �خلطبة
 يختار الخطيب الموا�صع التي يتوقف عندها في اأثناء الكالم، وذلك بمراعاة فوا�صل الحديث، 
و�صبط طول مدة ال�صكوت؛ لما لذلك من فائدة في ُح�ْصن فهم ال�صامع للمو�صوع، اإ�صافًة 
َقاَل:  َعْنُه  اهللُ  َي  َر�صِ َبْكَرَة  ِبي  اأَ َفَعن  الكالم.  اأثناء  في  وارتياحه  الخطيب،  تنف�س  ُح�ْصن  اإلى 
َعَلْيِه َو�َصلََّم َيْوَم النَّْحِر، َقاَل: اأََتْدُروَن اأَيُّ َيْوٍم َهَذا؟ ُقْلَنا: اهللُ َوَر�ُصوُلُه  لَّى اهللُ  »َخَطَبَنا النَِّبيُّ �صَ
يِه ِبَغْيِر ا�ْصِمِه، َقاَل: اأََلْي�َس َيْوَم النَّْحِر؟ ُقْلَنا َبَلى. َقاَل: اأَيُّ  مِّ َكَت، َحتَّى َظَننَّا اأَنَُّه �َصُي�صَ اأَْعَلُم، َف�صَ
يِه ِبَغْيِر ا�ْصِمِه، َفَقاَل: اأََلْي�َس ُذو  مِّ َكَت، َحتَّى َظَننَّا اأَنَُّه �َصُي�صَ �َصْهٍر َهَذا؟ ُقْلَنا: اهللُ َوَر�ُصوُلُه اأَْعَلُم َف�صَ
يِه  مِّ َكَت، َحتَّى َظَننَّا اأَنَُّه �َصُي�صَ ِة، ُقْلَنا، َبَلى.. َقاَل: اأَيُّ َبَلٍد َهَذا؟ ُقْلَنا: اهللُ َوَر�ُصوُلُه اأَْعَلُم، َف�صَ اْلُحجَّ
ْت ِباْلَبْلَدِة اْلَحراِم؟ ُقْلَنا: َبَلى، َقاَل: َفاإِنَّ ِدَماَءُكْم َواأَْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم  ِبَغْيِر ا�ْصِمِه، َقاَل: اأََلْي�صَ

َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِفي �َصْهِرُكْم َهَذا ِفي َبَلِدُكْم َهَذا اإَِلى َيْوِم َتْلَقْوَن َربَُّكْم« )1(. 
  وال�صكتات في اأثناء االإلقاء ثالثة اأنواع، هي:

اأ    - �صكتات عادية: �صكتات عادية لطيفة تكون بين الجمل.
ب - �صكتات انتقالية: �صكتات تكون عند االنتقال من فكرة اإلى اأخرى، وهي اأطول قليال

         من ال�صكتات العادية.
ج� - �صكتات ا�صتمالة: يق�صد بها ال�صكوت في مو�صع ال يتوقع ال�صامع اأنه ي�صكت فيه؛  لكي 
اإذا خطرت له فكرة مهمة يرغب  الناجح  انتباهه، ويحرك م�صاعره. والخطيب  يثير 
ه اإليهم، ونظر في عيونهم وهو �صاكت، وهذا  في تر�صيخها في اأذهان م�صتمعيه َتوجَّ
ًزا لما �صيقوله بعد  ال�صمت المفاجئ يجذب االنتباه، ويجعل كل اإن�صان منتبًها وُمتحفِّ

ذلك.
10- �لوحدة �ملو�شوعية و�شهولة �لنتقال بني �لأفكار

اأفكار  عدة  من  تتكون  مو�صوعية  وحدة  �صورة  على  مو�صوعه  الجيد  الخطيب  ي�صوغ 
يعين  االأمر  وهذا  ومنطقي،  وا�صح  بترتيب  اأخرى  اإلى  فكرة  من  ينتقل  بحيث  متدرجة، 

الم�صتمع على المتابعة، وا�صتيعاب المو�صوع.

)1( �صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة اأيام منى.
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توجد اأ�صاليب عدة لالنتقال من فكرة اإلى اأخرى، منها:
اأ   -   االنتقال البالغي: وذلك با�صتخدام جملة اأو عبارة تربط بين االأفكار. مثال ذلك اأن ي�صير 
االنحراف،  مظاهر  بع�س  هي  هذه  يقول:  ثم  ال�صباب،  انحراف  مظاهر  اإلى  الخطيب 
التالية، وهي  الفكرة  ي�صرع في  ثم  االنحراف؟  اأ�صباب هذا  ما  بعد هذا،  نت�صاءل  ولعلنا 

اأ�صباب االنحراف.
وانخفا�صه   ال�صوت  نبرات  وتغيير  المنا�صب،  بالتوقف  ذلك  يكون  ال�صوتي:  ب - االنتقال 
اإلى فكرة  بانتقاله  ال�صامع  لي�صعر  الفكرة،  انتهاء  اأو ارتفاعه. فالخطيب الجيد يقف بعد 

جديدة، ثم يبداأ هذه الفكرة بنبرة جديدة تنا�صب ا�صتهالل الفكرة الجديدة.
ج�- االنتقال بترقيم الفقرات: وذلك باأن ُيرقَِّم الخطيب فقرات المو�صوع بعد ترتيبها، فيقول 

مثاًل: »النقطة االأولى...، النقطة الثانية....، « وهكذا.
11- �للتز�م بالوقت

ال يهتم بع�س الخطباء بوقت م�صتمعيه، وال يخطط اأ�صاًل لمقدار الوقت الذي �صيتحدث 
فيه، وبع�س اآخر يخطط لكنه ال يلتزم بالوقت، وقد ي�صيق به الوقت فال يح�صن االخت�صار، 
فت�صمعه يكرر عبارات، مثل: »وال اأريد اأن اأطيل«، اأو يقول: »اأختم بهذا االأمر«، ثم ي�صتر�صل 

في حديثه طوياًل، وهذا االأمر يثير الملل لدى الم�صتمعين.

راأيي في الخطيب الذي يختم خطبته بالعبارة الم�صهورة: »واأعتذر لالإطالة«.
أُبيِّن

          �لقيم �مل�شتفادة من �لدر�س:
1- اأحر�س على االلتزام بمهارات االإلقاء الجيد.

2- اأحر�س على الظهور بمظهر الئق اأمام الم�صتمعين.
.  ............................................ -3



152

1- ما المق�صود بكلٍّ مما ياأتي: �صكتات اال�صتمالة، لغة الج�صد.
د خم�ًصا من مهارات االإلقاء الجيد للخطبة. 2- عدِّ

3- هاِت اأثًرا واحًدا لكلٍّ من المهارات الخطابية االآتية في نفو�س الم�صتمعين: 
اأ   - ح�صن االبتداء.                       

ب- التفاعل والحما�س.         
ج�- االلتزام بالوقت.

ح ذلك. 4- من مهارات االإلقاء الجيد تغيير نبرة ال�صوت، و�صِّ
5- الخطيب البارع ينتقل بين فقرات الخطبة بطرائق عدة، اذكر ثالًثا منها.

6- ا�صتخرج مهارة من مهارات االإلقاء الخطابي من كل ن�س من الن�صو�س ال�صرعية االآتية:

مهارة �لإلقاء�لن�س �ل�شرعي�لرقم
حجة 1 في  خطبتة  اآخر  في  و�صلَّم  عليه  اهلل  �صلَّى  قال 

»اللَُّهمَّ  َقاَل:  َنَعْم.  َقاُلوا:  َبلَّْغُت؟  َهْل  »اأَاَل  الوداع: 
ا�ْصَهْد«.

لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم قاَل: »اْلُموؤِْمُن ِلْلُموؤِْمِن 2 َعِن النَِّبيَّ �صَ
اِبِعِه«. �صَ ا. َو�َصبََّك َبْيَن اأَ ُه َبْع�صً دُّ َبْع�صُ َكاْلُبْنَياِن َي�صُ

 

ِبَنا  3 لَّى  عن العربا�س بن �صارية ر�صي اهلل عنه قال:»�صَ
ْبِح ُثمَّ اأَْقَبَل  اَلَة ال�صُّ َعَلْيِه َو�َصلََّم �صَ لَّى اهللُ  َر�ُصوُل اهلِل �صَ

َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة«.
َخَطَب  4 اإَِذا  َو�َصلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �صَ اهلل  َر�ُصوُل  »َكاَن 

َكاأَنَُّه  َحتَّى  ُبُه  َغ�صَ َوا�ْصَتدَّ  ْوُتُه  �صَ َوَعاَل  َعْيَناُه  ْت  اْحَمرَّ
اُكْم...« بََّحُكْم َوَم�صَّ ُمْنِذُر َجْي�ٍس َيُقوُل �صَ
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بعد درا�صتي الدرو�س ال�صابقة، اأُكِمل المخططات التنظيمية االآتية بما ينا�صبها:
: الدر�س الع�رشون )منهج الر�سول �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم يف الدعوة(. اأولاً

  ثانيًا: الدر�س احلادي والع�رشون )موؤ�ش�شة �مل�شجد �لدعوية ) �لإمام �لد�عية ((

منه��ج �لر�ش��ول �ش��لَّى �هلل عليه 
و�شلَّم في �لدعوة

مفهوم �لإمامة في �ل�شالة:

�سروط الإمام:

�شنن �لإمامة:

مها ُأَقيِّم معلوماتي وُأنظِّ
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ثالثًا: الدر�س الثاين والع�رشون )موؤ�ش�شة �مل�شجد �لدعوية )خطبة �جلمعة و�أحكامها ((.

وقت �شالة �لجمعة

�سروط خطبة الجمعة

�أركان خطبة �لجمعة

�ُشنن خطبة �لجمعة

مكروهات
خطبة �لجمعة

................................................................................. -1
.................................................................................  -2

 .................................................................................  -3
.................................................................................  -4
................................................................................. -5
................................................................................. -6

................................................................................. -1
.................................................................................  -2

 .................................................................................  -3
.................................................................................  -4
................................................................................. -5

.................................................................................  

...................................................................................  

....................................................................................

................................................................................. -1
.................................................................................  -2

 .................................................................................  -3
................................................................................. -4
................................................................................. -5
................................................................................. -6

................................................................................. -1
.................................................................................  -2

 .................................................................................  -3
................................................................................. -4
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..........................
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..........................

.........................

..........................

�شياغة �لمو�شوع �لجمع و�لنتقاء و�لإلمام.  
من فو�ئده:

خطو�ت �لإعد�د لخطبة �لجمعة

تحديد �لمو�شوع

مهار�ت �لإلقاء �لخطابي

ر�بًعا: الدر�س الثالث والع�رشون )�لإعد�د خلطبة �جلمعة(.

ا: الدر�س  الرابع والع�رشون )مهارات الإلقاء اخلطابي(. خام�ساً
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